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 لتمييدا
 العالقة بيف الوجوه المختمقة وتحريؼ دالالتيا

بسـ ا ، كالحمد  ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا ، كعمى آلو  
إاٌل بتحريؼ داللتو ،  : فإٌف الكجو ال يمكف اختبلقوكصحبو كمىف كااله ، كبعد 

كلكال ذلؾ لما تمٌكف أصحاب كتب الكجكه مف اختبلؽ كجو كاحد ، كالكتفكا 
 بأكجو المفظ المشترؾ التي ال تتجاكز بضعة ألفاظ في كؿّْ القرآف 

 عالمات التحريؼ الداللي ِلمَّفظ القرآني في كتب الوجوه : 
 . في غير ما كاف مف المفظ المشترؾ العبلماتأذكر ىذه  

التي احتج بيا أصحاب كتب الكجكه عمى  ةالعبلمة األكلى : الحجٌ  
ة كجكىيـ التي ينسبكنيا لمفظ  ، ىك جكاز أف تقع مكقعو ، كتؤدم معناه صحٌ 

لمئات مف األلفاظ ، كىذه ىي الطريقة العامة التي اتبعكىا إلثبات الكجكه 
القرآنية ، ككثيرنا ما تجد األكجو المنسكبة إلى المفظ ال يصح أف تقع مكقعو ، 
كتؤدم معناه ، كىذه ىي العبلمة األكلى عمى كقكع التحريؼ الداللي في 

 .كتب الكجكه 

العبلمة الثانية : يعمد أصحاب كتب الكجكه إلى تحريؼ دالالت  
أفَّ  ظ أخرل في تراكيب معيَّنة ، إالٌ ألفا ألفاظ قرآنية عند جعميا بمعاني

التحريؼ في داللة ىذه األلفاظ يخفى عمى كثير مف الدارسيف لجكاز أف يقع 
في ىذه التراكيب بعضيا مكقع بعض ، كىي ليست بمعانييا ، كجكاز كقكع 
المفظ مكقع المفظ المرادؼ لو ، ككقكع الصفة مكقع المكصكؼ ، كالعاـ مكقع 

كَّد كقكع ىذه الحالة كنبَّو عمييا الزجاج كغيره ، كقد نقمنا الخاص ، كقد أ
 كبلميـ في ىذا الباب 

كجكه العبلمة الثالثة : أنَّو ما مف لفظ قرآني جعمو أصحاب كتب ال 
 كقد فرَّؽ أىؿ المغة بينيما في التعريؼ  بمعنى لفظ آخر ، إالٌ 
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معناه إاٌل المفظ نفسو العبلمة الرابعة : بما أفَّ المفظ القرآني ال يطابؽ  
، فييعدَّ مف التحريؼ الظاىر جعمو بمعنى لفظ آخر ، كال سيما إذا كاف القرآف 

 الكريـ قد استعمؿ المفظيف كمييما ، كبلِّ لمعناه كفي مكضعو .
في كجكه كؿ كتب الكجكه ، ككذلؾ في  ةكىذه العبلمات متكافر  

نَّو بإمكاف كٌؿ باحث أف  الدراسات الداللية الحديثة القائمة عمى منيجيا ، كا 
يستند إلييا ، كيتخذىا طرائؽ لمتعرؼ إلى ىذا التحريؼ الداللي كالتأكد مف 

 كجكده في ىذه الكتب .
 وقوع األلفاظ بعضيا موقع بعض :

الذم أكىـ أصحاب كتب الكجكه كالباحثيف كالقارئيف عمى صحة 
ب الكجكه جكاز الكجكه المنسكبة إلى مئات األلفاظ التي اشتممت عمييا كت

كقكع بعضيا مكقع بعض لككنيا مترادفة ، أم : لككنيا متقاربة في معانييا ، 
ف اتحدت في المعنى  ة كا  كالمترادفات تفترؽ عف بعضيا في معانييا الخاصَّ
العاـ ، كىذه المعاني الخاصة ىي المقصكدة في القرآف الكريـ ، كىذه حقيقة 

ٍذ آتىٍينى  ـٍ تتضح في قكلو تعالى : )كىاً  ا ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي
(}البقرة : تىيٍ  كثير مف أىؿ المغة كالتفسير الكتاب  دَّ { بعد أف عّٓتىديكفى

كالفرقاف ىنا بمعنى كاحد ؛ ألفَّ كمييما يعني التكراة كاجيكا مشكمة عطؼ 
لكف اآلية بتأ كيبلت الشيء عمى نفسو ، فراحكا مف أجؿ حؿّْ ىذا اإلشكاؿ ييؤكّْ

ٍذ آتىٍينىا ميكسىى  ما أنزؿ ا بيا مف سمطاف ، قاؿ الفٌراء : ))كقكلو تعالى : )كىاً 
( ففيو كجياف : ـٍ تىٍيتىديكفى  اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي

 أحدىما أف يككف أراد : كآتينا مكسى الكتاب ، كمحمدنا الفرقاف .
نَّيما لكاحد ، إذا  كالكجو اآلخر : أفَّ العرب لتجمع بيف الحرفيف ، كا 

 اختمؼ لفظاىما ، قاؿ عىًدمّّ بف زيد : 
ٍينا         ـى لراًىشىيًو     كألفى قكليا كىًذبنا كمى  كقدَّمىًت األدي
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كقكليـ : بيٍعدنا كسيٍحقنا ، كالبيٍعدي كالسٍُّحؽي كاحد ، فيذا كجو آخر ، كقاؿ بعض 
البحر لبني إسرائيؿ ، كقاؿ المفسريف : الكتاب التكراة ، كالفرقاف انفراؽ 

أصٌح األقكاؿ ، كالقكؿ األخير  (ٔ)بعضيـ : الحبلؿ كالحراـ الذم في التكراة((
كقاؿ الزجاج : ))كالفرقاف عطؼ عميو ، كيجكز أف يككف الفرقاف الكتاب 

( عطؼ عمى الكتاب  (ٕ)بعينو إاٌل أنَّو أعيد ذكره(( كقاؿ النحاس : )))كىاٍلفيٍرقىافى
( أم : التكراة ، كمحمدنا  ٍذ آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى ، قاؿ الفراء كقطرب : يككف )كىاً 

قاؿ أبك إسحاؽ )الزجاج( : ...  صمى ا عميو كسمـ الفرقاف ، كىذا خطأ
ا بعيد ، إ نَّما يجيء في يككف الفرقاف ىذا الكتاب أعيد ذكره ، كىذا أيضن

ٍينا(( الشعر كما قاؿ : كألفى قكليا كىًذبنا كمى
 (ٖ)  

كقد أدخؿ ابف ىشاـ عطؼ الكذب عمى الميف في البيت المذككر في 
كمصطمح الترادؼ الذم استعممو أىؿ المغة  (ٗ)باب عطؼ الشيء عمى مرادفو

يكقع الباحث في إشكاؿ ؛ ألفَّ كثيرنا منيـ استعمؿ ىذا المصطمح بمعنى 
لتطابؽ ، كمنيـ مف نبَّو عمى أفَّ المراد منو تقارب المعاني ال تطابقيا ، فإذا ا

ذا أريد  أريد منو تقارب المعاني فيذا ال إشكاؿ مف كجكده في كبلـ ا ، كا 
منو تطابقيا فيك عيب لغكم كداللي ، إف كجد في كبلـ البشر فبل كجكد لو 

ع في ىذا العيب ، بؿ قد يتعمدكنو في كبلـ ا  ؛ ألفَّ البشر ال ييميـ الكقك 
في الشعر لتكحيد القافية ، أك إلكماؿ تفعيبلتو ، كما جاء في قكؿ أحدىـ : 
ٍينا ، أمَّا قكلو بأفَّ البعد كالسحؽ بمعنى كاحد فخطأ ؛ ألفَّ  كألفى قكليا كىًذبنا كمى

                                                 

 ُُْ-ُُّكنزىػػػػة األعػػػػيف  َِٔ-َِٔ( ينظػػػػر : الكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمػػػػدامغاني ص  ُ)
 َُٓكمنتخب قرة العيكف ص 

عرابو  ِ)  ُِِ/ُ( معاني القرآف كا 

 ِْ-ُْ( إعراب القرآف ص  ّ)

 ٗٗ/ِكاألشباه كالنظائر لمسيكطي  ّٕٓ/ِ( ينظر : مغني المبيب  ْ)
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الفرؽ بينيما ظاىر ، فأيف السحؽ مف البعد ؟! كمعاجـ المغة نفسيا لـ تذكر 
أفَّ السحؽ يعني البعد ، بؿ جعمكه أحد معنييو  قاؿ الخميؿ : ))السٍَّحؽ دكف 

كقالكا لمثكب البالي : سحقو الًبمى كدعكو المٍُّبسي ، قاؿ )مف ...  الَّدَّؽ
 الكافر( :

الٌ  كليس عميؾ إالٌ       سىٍحؽي ًنيـً  طىٍيمىسافه    نىصيبيّّ كا 
 و فانسحقاكقاؿ )الرجز( : سىٍحؽي الًبمى جدَّتى    

و : إذا طرده طردنا شديدنا ، قاؿ  جى قىو كسىحى كىك يسحقيو سىٍحقنا ، كيقاؿ : سىحى
 )مف المنسرح( : 

 كانت لنا جارة فأزعجيا    قاذكرة تسحؽ النَّكل قيديما     
كالسٍُّحؽي : البعد ، كلغة أىؿ الحجاز : بيٍعده لو كسيٍحؽه ، يجعمكنو اسمنا ، 

، أم : أبعده اي كأسحقو ، كأتاف سىحكؽ ، كحمار  كالنصب عمى الدعاء عميو
 سحكؽ ، كىي طكاؿ المىساٌف ، كيجمع عمى سيحيؽ ، قاؿ )الكافر( :

 ييمىنّْيني النسيبي قيبيؿى شير   كقد أعيتنيى السيحيؽ الطّْكاؿي  
حيؽ ، كما تقكؿ : كالعيف تسحؽ الدَّمع سحقنا ، كدمع منسحؽ ، كدمكع مسا

        (ٔ) كمكاف سحيؽ ، أم : بعيد ، كالسَّكحىؽ : الطكيؿ((ر...منكسر كمكاسي
كقد جعؿ ابف فارس لمسحؽ أصميف ))أحدىما البعد ، كاآلخر إنياؾ 
الشيء حتى يبمغ بو إلى حاؿ البمى ، فاألكؿ السحؽ ، كىك البعد ، قاؿ ا 

اًب السًَّعيًر(}الممؾ :  اني : كاألصؿ الث... {ُُجؿ ثناؤه : )فىسيٍحقنا الٍصحى
سحقتي الشيء أسحقو سحقنا ، كالسحؽ : الثكب البالي ، كيقاؿ : سحقو البمى 

كالصحيح أفَّ السحؽ ال يعني البعد ، بؿ ىك كما قاؿ : ))إنياؾ  (ٕ)فانسحؽ((
الشيء حتى يبمغ بو إلى حاؿ البمى(( كىذا ىك المعنى الذم جعمو الراغب 

                                                 

 ُّْ( العيف ص  ُ)

 ُّْ( مقاييس المغة ص  ِ)
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د بمعنى البعد ، فقد قاؿ : لمسحؽ ، كمف دكف أف يشير إلى أفَّ السحؽ قد ير 
))السٍَّحؽي تفتيت الشيء ، كيستعمىؿ في الدكاء إذا فيتّْتى ، يقاؿ : سحقتو 
فانسحؽ ، كفي الثكب إذا أخمؽ ، يقاؿ : أسحؽ ، كالسٍَّحؽي : الثكب البالي ، 

كقيؿ : أبعده ...  كمنو قيؿ : أسحؽ الضرع ، أم : صار سىٍحقنا لذىاب لبنو
: جعمو سحيقنا ، كقيؿ : سحقو ، أم : جعمو بالينا ، قاؿ ا كأسحقو ، أم 

اًب السًَّعيًر } قىاليكا لىٍك كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كينَّا ًفي أىٍصحى { َُتعالى : )كى
اًب السًَّعيًر(}الممؾ : ـٍ فىسيٍحقنا الٍصحى فيكا ًبذىنًبًي { كقاؿ تعالى : ُُ -َُفىاٍعتىرى

مىف ييٍشًرٍؾ ًبالمَّ  رَّ ًمفى السَّمىاء فىتىٍخطىفيوي الطٍَّيري أىٍك تىٍيًكم ًبًو الرّْيحي ًفي )كى ًو فىكىأىنَّمىا خى
قىًت الرياحي األرضى (ٔ){((ُّمىكىافو سىًحيؽو(}الحج :  كقاؿ الفيركزآبادم : ))كسىحى

قشرتيا بشدة ىبكبيا ، كسحقو الببلءي كمحقو فانسحؽ ، كلعف ا السَّحاقات ، 
كساحقٍتيا ، كىما تتساحقاف ، كسحقت العيفي الدَّمعى صبَّتو((كقد سحقٍتيا 

(ٕ)     
أمَّا جعؿ السحؽ  (ٖ)ؽ ، كالبعد خبلؼ القربفيذا ىك معنى السَّحٍ 

بمعنى البعد فيك مف باب التعبير عف شدتو ، فالمكاف البعيد جدِّا ييسمَّى 
ي القرآف يرد السحؽ فسحيقنا ؛ ألنَّو لشدة بعده ينسحؽ الشيء فيو ، كلـ 

في المكضعيف المذككريف ،  فقكلو تعالى : )ًفي مىكىافو سىًحيؽو( ليس  الكريـ إالٌ 
معناه : في مكاف بعيد ؛ ألنَّو لك أراد معنى البعد الستعمؿ لفظو ، أك قاؿ : 
االن  جّْ يىٍأتيكؾى ًرجى في مكاف عميؽ ؛ كما قاؿ تعالى : )كىأىذّْف ًفي النَّاًس ًباٍلحى

مىى كيؿّْ  اًمرو يىٍأًتيفى ًمف كيؿّْ فىجٍّ عىًميؽو(}الحج :  كىعى { فعبَّر عف شدة بعد ِٕضى
أكطاف الزائريف عف بيت ا الحراـ الذم جاؤكا لزيارتو كالحج فيو بالعمؽ ؛ 
ألفَّ الشيء البعيد جدِّا عنؾ يككف في عمؽ كأسفؿ منؾ ؛ لككف األرض 

                                                 

  َُِ/ّكينظر : بصائر ذكم التمييز  ِّْ( المفردات ص  ُ)

  َُِ/ّ( بصائر ذكم التمييز  ِ)

 ٖٓكالمفردات ص ََُ( ينظر : مقاييس المغة ص  ّ)
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اؿ ، فقكلو تعالى إذف كركية ، كىذا مف أعجاز القرآف الكريـ في ىذا المج
)ًفي مىكىافو سىًحيؽو( ليس معناه : كما ذكرتي : في مكاف بعيد ، بؿ قد يككف 
البعيد خيرنا مف المكاف القريب ، بؿ المعنى : في مكاف ينسحؽ فيو الشيء ، 
كىك مبلئـ لعقكبة مىف يشرؾ با ؛ ألنَّو ال ذنب أعظـ منو ، قاؿ تعالى : 

مىف ييٍشًرٍؾ ًبالٌمًو )ًإفَّ الٌموى الى يىغٍ  يىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلؾى ًلمىف يىشىاء كى ًفري أىف ييٍشرىؾى ًبًو كى
ا(}النساء :  { كقاؿ تعالى : )ًإفَّ الٌموى الى يىٍغًفري أىف ْٖفىقىًد اٍفتىرىل ًإٍثمنا عىًظيمن

مىف ييٍشًرؾٍ  يىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلؾى ًلمىف يىشىاء كى ؿَّ ضىبلالن  ًبالٌموً  ييٍشرىؾى ًبًو كى  فىقىٍد ضى
 { ُّ{ كقاؿ تعالى : )ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه(}لقماف : ُُٔبىًعيدنا(}النساء : 

كقد كرد البعد في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة ، ككردت بصيغة 
(}ىكد ًقيؿى بيٍعدان لٍّْمقىٍكـً الظَّاًلًميفى :  )بيٍعدنا( في ستة مكاضع منيا قكلو تعالى : )كى

ككذلؾ قكلو  (ٔ){ كالمراد الدعاء عمييـ باليبلؾ كالبعد مف رحمة ا كنحكهْْ
اًب السًَّعيًر( يراد منو الدعاء عمييـ باليبلؾ كالبعد مف  تعالى )فىسيٍحقنا الٍصحى

  (ٕ)رحمة ا
اًب  فبل معنى إذف مف جعؿ السحؽ في قكلو تعالى )فىسيٍحقنا الٍصحى

ألفَّ )سيٍحقنا( ك)بيٍعدنا( أريد مف كمييما الدعاء عمى السًَّعيًر( بمعنى البعد ؛ 
الظالميف بالبعد مف رحمة ا ، كبما أفَّ البعد يعني خبلؼ القرب ، كالسحؽ 
يعني التفتيت يككف الدعاء بالسحؽ أشد مف الدعاء بالبعد ؛ لذلؾ استعمؿ 

ـٍ فى  فيكا ًبذىنًبًي اًب األكؿ مف دكف الثاني في قكلو تعالى : )فىاٍعتىرى سيٍحقنا الٍصحى

                                                 

كالجػػػامع  ٕٖ/ْكزاد المسػػػير  ّّٖ/ِكالكشػػػاؼ  ٕٓٓ/ِ( ينظػػػر : الكسػػػيط لمكاحػػػدم  ُ)
 ْٖٗكمدارؾ التنزيػؿ ص  ُّٔ/ّكأنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ّّ/ٗألحكاـ القرآف لمقرطبي 

 ِِٕ/ْكتفسير ابف كثير 

 ِِٗ/ٓكأنػػكار التنزيػػؿ  َّْ/ٓكالمحػػرر الػػكجيز  ِّٖ/ْ( ينظػػر : الكسػػيط لمكاحػػدم  ِ)
  ُِّٔزيؿ ص كمدارؾ التن
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السًَّعيًر( ألنَّو كاف دعاء عمييـ ، كىـ في النار ، جاء في تفسير ىذه اآلية 
))قاؿ سعيد بف جبير ، كأبك صالح : السحؽ : كاد في جينـ ، يقاؿ لو 

كجاء في الحديث أفَّ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ : ))لف  (ٔ) سيٍحؽ((
يث آخر : ال يدخؿ أحد كفي حد (ٕ)سيـ ييمؾ الناس حتى يعذركا مف أنف

  (ٖ)كىك يعمـ أفَّ النار أكلى بو مف الجنة(( النار إالٌ 
ٍذ آتىٍينىا  فقد صحَّ عطؼ الفرقاف عمى الكتاب في قكلو تعالى : )كىاً 
( ألفَّ معنى الفرقاف غير معنى الكتاب ،  ـٍ تىٍيتىديكفى ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي

ف كاف كىذا ))العطؼ مف قبيؿ عطؼ الصفات  (ٗ)المراد مف كمييما التكراة كا 
لئلشارة إلى استقبلؿ كؿٍّ منيا ، فإفَّ التكراة ليا صفتاف ككنيا كتابنا ، كككنيا 

أم : صحَّ ىذا العطؼ ؛ ألنَّو أراد ىذيف  (٘)فرقاننا تفرّْؽ بيف الحؽ كالباطؿ((
ال معنى اسـ التكراة العاـ الذم يف المختمفيف في الداللة ، المعنييف الخاصٌ 

 يجمع بينيما في ىذه الداللة العامَّة 
بّْؾى  ﴿كمف أكضح األمثمة في ىذا الباب قكلو تعالى :  ـى رى سىبًّْح اٍس

مىؽى فىسىكَّٰل ﴿ٍُعمىى ﴿األى  ﴾ كىالًَّذم أىٍخرىجى ّ﴾ كىالًَّذم قىدَّرى فىيىدىٰل ﴿ِ﴾ الًَّذم خى
عىمىوي ْاٍلمىٍرعىٰى ﴿ { فقد كرر المعطكؼ ، ْ-ُ}األعمى : غيثىاءن أىٍحكىٰل﴾﴾ فىجى

                                                 

كفػػتح القػػدير  ُٖٓ/ُٖكينظػػر : الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف لمقرطبػػي  ٖٖ/ٖ( زاد المسػػير  ُ)
 ِّّ/ٓلمشككاني 

 ( صحيح صححو األلباني في صحيح الجامع  ِ)

 ُِْ/ٖ( تفسير ابف كثير  ّ)

كأنػػػػػػػكار التنزيػػػػػػػؿ  ُٕ-َٕ/ُكزاد المسػػػػػػػير  ُِْ/ُ( ينظػػػػػػػر : الكشػػػػػػػاؼ لمزمخشػػػػػػػرم  ْ)
 َٖ/ُلمبيضاكم 

 َِٔ/ُ( ركح المعاني لآللكسي  ٓ)
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كالمعطكؼ عميو كاحد ، كجاز ذلؾ ؛ ألٌنو أراد عطؼ الصفات بعضيا عمى 
 ال عطؼ المكصكؼ .بعض 

(}الحجر :  قيٍرآفو مًُّبيفو كمف ذلؾ قكلو تعالى : )الىرى ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب كى
 (ٔ)فييما مف الفائدتيف(( { فالقرآف ىك الكتاب ))كذكر بالصفتيف لماُ

كأراد تسمية القرآف بالكتاب كالكتاب : ما ييكتىب أك المراد بو المكح المحفكظ ، 
الذم تنطبؽ عميو ىذه التسمية بأنَّو الكتاب المنىزَّؿ ، كالكامؿ بتشريعاتو 
كأحكامو كعقائده ، أم : كأنَّو أراد جميع القرآف ، كأراد بالقرآف صفة مف 

كنو يفرّْؽ بيف الحؽ كالباطؿ ، كبيف الحبلؿ كالحراـ ))كفي صفاتو ، كىك ك
جمع كصفي الكتابية كالقرآنية مف تفخيـ شأف القرآف ما فيو حيث أشير باألكؿ 

يا ، كبالثاني إلى اشتمالو عمى صفات كماؿ جنس الكتاب اإلليية فكأنَّو كمٌ 
ا عف دائرة إلى ككنو ممتازنا عف غيره ، نسيج كحده ، بديعنا في بابو ،  خارجن

 (ٕ) البياف ، قرآننا غير ذم عكج((
ًكتىابو  ا قكلو تعالى : )طس ًتٍمؾى آيىاتي اٍلقيٍرآًف كى كمف ذلؾ أيضن

(}النمؿ :  الذم في فاتحة { كىذا العطؼ في فاتحة سكرة النمؿ ىك كُمًُّبيفو
 (ٖ)أنَّو أخَّر ىينا الكصؼ بالكتابية عف الكصؼ بالقرآنية  سكرة الحجر ، إالٌ 

))كالمراد نفس القرآف فيككف مف عطؼ بعض الصفات عمى بعض ، 
كىك المدلكؿ العاـ ال المدلكؿ الخاص ))كقكلو تعالى (ٗ)كالمدلكؿ كاحد((

( عطؼ عمى )اٍلقيٍرآًف( كالمراد بو القرآف مع اتحاده معو في  ًكتىابو مًُّبيفو )كى

                                                 

 ُُُ( الممخص في إعراب القرآف لمخطيب التبريزم ص  ُ)

 َِٓ/ٕ( ركح المعاني لآللكسي  ِ)

 َِٓ/ٕ( ينظر : ركح المعاني لآللكسي  ّ)

 ٗٔٓ/ٖ( الدر المصكف  ْ)
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ىذا فعؿ الصدؽ ، كعطؼ إحدل الصفتيف عمى األخرل ، كما في قكليـ : 
  (ٔ)السخي كالجكاد الكريـ((

ٍذ آتىٍينىا ميكسىى   فقد جاز عطؼ الفرقاف عمى الكتاب في قكلو :  )كىاً 
ف كاف المراد منيما التكراة ؛ ألنَّو أريد مف  ( كا  ـٍ تىٍيتىديكفى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي

يد مف كؿٍّ منيما الفرقاف الفرقاف بعينو ، كمف الكتاب الكتاب بعينو ، أم : أر 
معناه الخاص بو ، ككذلؾ جاز عطؼ القرآف عمى الكتاب ، كعطؼ الكتاب 
( كقكلو  قيٍرآفو مًُّبيفو عمى القرآف ، في قكلو تعالى : )الىرى ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب كى
ف كاف المراد منيما القرآف  ( كا  ًكتىابو مًُّبيفو تعالى : )طس ًتٍمؾى آيىاتي اٍلقيٍرآًف كى

يـ ؛ ألنَّو أريد مف القرآف القرآف بعينو ، كمف الكتاب الكتاب بعينو ، أم : الكر 
أريد مف كؿٍّ منيما معناه الخاص بو ؛ فقد جاز ىذا العطؼ كذاؾ ؛ ألفَّ 

 المعاني الخاصة ىي المقصكدة في القرآف الكريـ . 
كالكجكه المنسكبة إلى مئات األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه  
أف يقع بعضيا مكقع بعض لككنيا مترادفة ، ال لككنيا متطابقة ، جاز 

ف اتحدت في المعنى  ة كا  كالمترادفات تفترؽ عف بعضيا في معانييا الخاصَّ
العاـ ، كىذه حقيقة صرَّح بيا ابف قتيبة كغيره ، فقد ذكر أفَّ أصؿ اليدل 

( ِ)((الرشاد ، كقاؿ بعد أف عدد أكجو اليدل : ))كبعض ىذا قريب مف بعض

كقاؿ الفيركزابادم : ))قاؿ ابف عطية : اليداية في المغة : اإلرشاد ، لكنيا 
تتصرَّؼ عمى كجكه يعبّْر عنيا المفسركف بغير لفظ اإلرشاد ، ككميا إذا 

كاألصؿ عدـ ... رجعت إلى اإلرشاد ، انتيى كبلمو ، كىك صحيح تيؤمّْمتٍ 
ا أ( ّ) االشتراؾ(( بك ىبلؿ العسكرم نفسو الذم كىذه الحقيقة صرَّح بيا أيضن

                                                 

 ُٔٗكقد فٌرؽ العسكرم بيف السخاء كالجكد . الفركؽ ص  ُِٓ/َُ( ركح المعاني  ُ)
(

ٕ
 .  2ٕٗىً اٌمشآْ ص ( دأ٠ًٚ ِش

(
ٖ

 . 2ٕ/ٔ، ٠ٕٚظش : اٌّذشس اٌٛج١ض دفغ١ش اةٓ عط١ج  ٕٖٔ/٘( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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 االستغفار صنَّؼ كتابنا في الكجكه ككتابنا في الفركؽ المغكية ، فقد جعؿ مثبلن 
في القرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو : التكبة ، كالصبلة ، كطمب المغفرة ،   

أنَّو فرَّؽ بينيما  إالٌ (ُ)فجعؿ االستغفار بمعنى التكبة في كتابو الكجكه كالنظائر
في كتابو الفركؽ المغكية فذكر نفسو أفَّ ىناؾ فرقنا في الداللة بيف االستغفار 
كالتكبة ، كىك أفَّ األكؿ يعني طمب المغفرة بالمساف كالدعاء ، كالثاني يككف 

  (ِ)بالطاعة كاإلحساس بالندـ

السادس : ... كجعؿ ))السبلـ : في القرآف عمى ستة أكجو 
ـٍ يىٍكـى يىٍمقىٍكنىوي سىبلـه(}النكر : ... التحية فقد جعؿ السبلـ  (ّ){((ْْقاؿ : )تىًحيَّتييي

بمعنى التحية في كتابو : الكجكه كالنظائر ، إاٌل أنَّو فرَّؽ بينيما في كتابو : 
الفركؽ المغكية ، فقاؿ : ))إفَّ التحية أعُـّ مف السبلـ ، قاؿ المبرد : يدخؿ في 

، كلؾ البشرل ، كلقيت الخير ، كقاؿ أبك ىبلؿ أيده ا ، التحية : حياؾ ا 
      (ْ)كال يقاؿ لذلؾ سبلـ ، إنَّما السبلـ قكلؾ :  سبلـ عميؾ((

كقاؿ في كتابو : الكجكه كالنظائر ))الظف في العربية عمى كجييف :  
كقاؿ في كتابو الفركؽ  (ٓ)الشؾ كاليقيف ، كقد جاء في القرآف كذلؾ((

)الفرؽ بيف الظف كالشؾ أفَّ الشؾ استكاء طرفي التجكيز ، كالظف المغكية : )
كيجكز أف يقاؿ : الظف : قكة المعنى في ...  رجحاف أحد طرفي التجكيز

                                                 

 ّٖ-ّٔ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 . ِْٔ( ينظر : االفركؽ المغكية ص  ِ)

 . ُٖٓ( الكجكه كالنظائر   ّ)

 . ُٕ( الفركؽ المغكية ص  ْ)

 . ِّٓ( الكجكه كالنظائر ص  ٓ)
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النفس مف غير بمكغ حاؿ الثقة الثابتة ، كليس كذلؾ الشؾ الذم ىك كقكؼ 
 (ُ)بيف النقيضيف مف غير تقكية أحدىما عمى اآلخر((

اتؿ كمقمديو مف اختبلؽ األكجو لمئات مف األلفاظ فالذم مكَّف إذف مق
القرآنية جكاز كقكع بعضيا مكقع بعض لترادفيا كتقارب معانييا كىذا ما 

: ))كالمشي في القرآف عمى أربعة أكجو : صرح بو العسكرم نفسو بقكلو 
الثالث : ...  الثاني بمعنى المركر...  األكؿ : مجيئو بمعنى المشي

يا متقاربة ، يجكز أف يقع بعضيا مقاـ بعض . المعاني كمٌ كىذه ...  السير
كبقكلو : ))التقى : كىك في القرآف عمى خمسة أكجو : ( ِ)الرابع : النماء(( 

...  الثالث : اإليماف...  الثاني : بمعنى العبادة...  األكؿ : بمعنى الخشية
ترؾ كالخامس : االنتياء إلى المأمكر بو ، ك ...  كالرابع : اإلخبلص

(ّ)ككؿ ىذه الكجكه متقاربة ، يجكز قياـ بعضيا مقاـ بعض((...  تجاكزه
 

كأىؿ المغة عندما ذكركا أفَّ ىذه األكجو أك تمؾ متقاربة في معانييا ، 
ة ،  تعمؿ لفظنا مف دكف كالقرآف الكريـ مااسيعني أفَّ بينيا فركقنا معنكية خاصَّ

عمو ضمف المعنى العاـ تحريؼ ألنَّو أراد معناه الخاصى ، فج مرادفاتو إالٌ 
، ككتاب الفركؽ المغكية لمعسكرم مبنيّّ في كؿّْ أبكابو عمى بياف  لداللتو

 الفركؽ الداللية بيف األلفاظ المترادفة المتقاربة في معانييا 
                                                 

 .  ُُّ( الفركؽ المغكية ص  ُ)

-َُْكينظػر : األشػباه كالنظػائر لمقاتػؿ  ص  َّٕ( الكجكه كالنظػائر لمعسػكرم ص  ِ)
كالكجػػكه كالنظػػائر  ُّكالكجػػكه كالنظػػائر ليػػركف ص  َِكباسػػـ الكجػػكه كالنظػػائر ص َُٓ

 . ُْٓ-ُْْلمدامغاني ص

-ُٓٔكينظػػػػر : األشػػػػباه كالنظػػػػائر لمقاتػػػػؿ ص  َُّ-َُِ( الكجػػػػكه كالنظػػػػائر ص  ّ)
 َُٔ-َُٓكالكجػػػػػكه كالنظػػػػائر ليػػػػػركف  ص  ٖٓ-ٕٓكباسػػػػـ الكجػػػػػكه كالنظػػػػائر ص ُٔٔ

 . ٖٖ-ٕٖكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  
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 معنى المفظ بيف كتب الوجوه وبيف كتب المغة والتفسير : 
الذم يقاؿ بو في ىناؾ فركؽ بيف المعنى الذم يينسىب إلى المفظ  

كتب الكجكه ، كبيف المعنى نفسو الذم ييعرَّؼ كييفسَّر بو المفظ نفسو في كتب 
 المغة كالتفسير ، كيمكف إجماؿ ىذه الفركؽ بما يأتي :

األكؿ : أفَّ المعنى الذم يينسىب إلى المفظ في باب الكجكه يقاؿ بو  
ؼ كييفسَّر بو المفظ في باب عمى أنَّو يعني المفظ بعينو ، أمَّا المعنى الذم ييعرَّ 

 المغة كالتفسير يقاؿ بو عمى أنَّو المعنى القريب منو ال عمى أنَّو يعنيو بعينو
الثاني : أفَّ المعنى الذم يينسىب إلى المفظ في باب الكجكه يقاؿ بو  

عمى سبيؿ القطع كالتعييف ، أمَّا في باب المغة كالتفسير فيقاؿ بو إليضاح 
 اد منو معناه كفيـ المر 

الثالث : لمَّا كاف الغرض في باب المغة كالتفسير إيضاح المعنى  
كفيـ المراد مف المفظ بالمعنى القريب منو ، جاز تعريفو كتفسيره بالمعاني 
ا قريبة مف معناه ؛ لذلؾ ال يككف ىناؾ لمعنى المفظ  األخرل التي ىي أيضن

 تعدد فيو األقكاؿقكؿ كاحد كما ىك الحاؿ في باب الكجكه ، بؿ جاز أف ت
المفظ نفسو ،  مفظ القرآني ال يطابؽ معناه إالٌ الرابع : لمَّا كاف ال 

فجعمو بمعنى لفظ آخر عمى أنَّو يعنيو بعينو يعني إفراغو مف محتكاه ، كىذا 
ا تحريفنا لداللتيا في باب الكجكه ، كال  ا لممفردة القرآنية ، كييعىدُّ أيضن ييعدُّ ىدمن

تحريفنا في باب المغة كالتفسير ؛ ألفَّ أىؿ المغة كالتفسير غايتيـ ييعدُّ ىدمنا كال 
معنى كاف مف  مف جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر إيضاح معنى المفظ بأمّْ 

 المعاني القريبة منو ، ال عمى أنَّو يعنيو بعينو .
فبل بأس في أف نيعرّْؼ المفظ بالمفظ المرادؼ لو ، أم : أف نيعرّْفو  

منو ، بؿ ىذا مما ال مناص منو ، عندما تككف غايتنا ىي بالمعنى القريب 
التعميـ عف طريؽ إيضاح معنى المفظ بالمعاني القريبة منو ، لكف البأس كؿ 
البأس أف ندَّعي أفَّ المفظ الميفسّْر ىك المفظ المفسَّر بعينو ، كىذا ىك 
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التضميف الذم يعني االدعاء بتطابؽ معاني الكجكه بمعنى المفظ ، كىك 
المنيج الذم قامت عمى أساسو كتب الكجكه كالنظائر ، أمَّا كتب المغة 
كالتفسير فمنيجيا غير قائـ عمى تعريؼ المفظ بما يطابقو بؿ بما يرادفو 

ح معناه   كيكضّْ
 المقدمة

ٍمػدي لمٌػًو رىبّْ اٍلعىػالىًميفى ، الرٍَّحمػػًف الػرًَّحيـً   ًبٍسـً الٌمًو الرٍَّحمػىًف الػرًَّحيـً ، كاٍلحى
ػًمًؾ يىٍكـً الدّْيفً  مَّػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً النَّبيػيف ،  ، مى مىػى ميحى ، كالصَّبلةي كالسَّبلـي عى

ًعػػػيف ، مػػػف األنصػػػاًر كالميػػػاجريف ، كالػػػذيف اتبعػػػكىـ  مىػػػى آًلػػػًو كأٍصػػػحاًبًو أٍجمى كعى
 بإحسافو إلى يكـً الدّْيف 

، أسػأؿ كه كتػابي : طرائػؽ اخػتبلؽ الكجػكه فػي كتػب الكجػكبعد ، فيػذا  
سبحانو ، أف يتقبَّمػو ا ، جؿَّ شأنو ، أف ينفع بو الباحثيف كالدارسيف ، كأسألو 

ا لكجيو الكريـ ، الميَـّ آميف . منّْي عمبلن   خالصن

ف كتػػػػابي : ال كجػػػػكه كال نظػػػػائر فػػػػي كتػػػػب الكجػػػػكه فقػػػػد تضػػػػمَّ ، كبعػػػػد 
التػػي اشػػتمؿ عمييػػا كتػػاب : األشػػباه جميعيػػا األلفػػاظ كجػػكه كالنظػػائر ، دراسػػة 

ق{ كاأللفاظ التي أضافيا ىركف بف َُٓكالنظائر ، لمقاتؿ بف سميماف )ت : 
{ فػػػي كتابػػػو : الكجػػػكه كالنظػػػائر ، كقػػػد بمغػػػت فػػػي الكتػػػابيف َُٕمكسػػػى )ت : 

كأردت أف تكػػػكف ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي كتػػػاب كاحػػػد ؛ لػػػذلؾ أكجػػػزت ، لفظنػػػا  ُُِ
ال أعػكد إلػى األلفػاظ التػي اشػتمؿ عمييػا ؿ أف الكبلـ فػي كثيػر منػو ، كمػف أجػ

طرائػػػؽ اخػػػتبلؽ الكجػػػكه فػػػي كتػػػب الكتابػػػاف المػػػذككراف ، فقػػػد تضػػػمَّف كتػػػابي : 
اخترتيػػا مػػف كتػػػب  (ُ)مقاتػػؿ كىػػركف غيػػر التػػي ذكرىػػػاالكجػػكه ، ألفاظنػػا أخػػرل 

نّْفت بعدىما   .الكجكه التي صي

                                                 

( مػا عػدا أربعػة ألفػاظ : اآلخػرة ، كاإلسػبلـ ، كالجػداؿ ، كالصػٌؼ ، عػدتي إلييػا ؛ ألنػػي  ُ)
 كجدتي حاجة في دراستيا لغرض آخر .
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كانت األكجو  األفاظن  سأذكر فيما يأتي  أمثمة عمى الوجوه الحقيقية :
تيعرّْؼ إلييا مف خبلؿ السياؽ ؛ لندرؾ مف ذلؾ المنسكبة إلييا أكجينا حقيقية ، 

 عبلمات ىذه األكجو ؛ كلنميز بينيا كبيف األكجو المختمقة .
ذكر أصحاب كتب الكجكه : )المنسوب إلى اإلنساف( االستحياء -ٔ

ستخداـ ، كالترؾ ، أف االستحياء جاء في القرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو : اال
 كالحياء : 

الكجو األكؿ : االستحياء يعني االستخداـ ، أك االستبقاء لمخدمة ،  
(}البقرة :  ـٍ يىٍستىٍحيكفى ًنساءىكي  {ْٗكقكلو تعالى : )كى

كالكجو الثاني : يستحي : يترؾ ، قكلو تعالى : )إفَّ اى ال يىٍستىٍحًيي 
ثىبلن ما(}البقرة :   أم : ال يترؾ أف يضرب مثبلن  {ِٔأف يىٍضًربى مى

ـٍ كافى  كالكجو الثالث : يستحي مف الحياء ، قكلو تعالى : )إفَّ ذًلكي
(}البقرة :  ـٍ  (ُ){ّٓييٍؤًذم النًَّبيَّ فىيىٍستىٍحًيي ًمٍنكي

قاؿ ابف فارس : ))الحاء كالياء كالحرؼ المعتؿ أصبلف أحدىما : 
فأٌما  حياء َََالكقاحةخبلؼ المكت ، كاآلخر : االستحياء الذم ىك ضد 

الناقة  ، كىك فرجيا ، فيمكف أف يككف مف ىذا ، كأٌنو محمكؿ عمى أٌنو لك 
 (ِ) كاف ممف يستحيي لكاف يستحيي مف ظيكره كتكشفو((

كىذاف األصبلف يمثبلف كجيي االستحياء في القرآف الكريـ : األكؿ 
ٌنما فعمكا مف الحياة ، كمعنى يستحيكف نساءكـ ))يترككف بناتكـ أحياء  ، كا 

ذلؾ لمخدمة ؛ ألٌف الكينة أنذركا فرعكف بأٌنو يكلد مكلكد يزكؿ ممكو 

                                                 

(
ٔ

ٚةظائش رٚٞ  ٕٔ-ٕٓٚٔض٘ج األع١ٓ ص  2ٗ( ٠ٕظش :  اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

 .٘٘ٔ/ٕاٌذ١١ّض 

(
ٕ

 ٖٖٕ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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أم : يبقكنيٌف أحياء فبل يقتمكنيٌف كما يقتمكف األبناء ، كىذا ما  (ُ)بسببو((
 كاف يفعمو فرعكف ببني إسرائيؿ .

كىذاف الكجياف ، كما ترل ، معنياف مختمفاف متبايناف ، ال تربط 
ترادؼ ،  كمعنياف حقيقياف ، ال تربط بينيما صمة مجاز ؛ لذلؾ بينيما صمة 

لـ ييختىمىؼ بينيما ، كال تربط بينيما صمة اسـ الجنس أك كصؼ ، أم : ال 
تربط بينيما صمة الشيء بأنكاعو ، كليس لبلستحياء معنى مستقؿ يتميز بو ، 

ف ، حتى إذا سمعت أك قرأت لفظ االستحياء تبادر إلى ذىنؾ ىذاف الكجيا
كال تستطيع أف تميز بينيما إاٌل مف خبلؿ السياؽ ، كالسياؽ ، كما قمتي غير 
ٌنما دكره مقتصر عمى تعييف داللة  مرة ، ال يخمؽ لمفظ أية داللة كانت ، كا 
مف دكف غيرىا ، مكجكدة كمعركفة أصبلن في المفظ قبؿ دخكلو في التركيب ، 

 كىذاف ال يككف إاٌل في المفظ المشترؾ .
لبلستحياء كجياف : األكؿ ما كاف مف الحياة  ، كالثاني : ما  فيككف

كاف مف الحياء ، أٌما كجو الترؾ فيك كجو مختمؽ بطريقة التأكيؿ سنبسط 
 : طريقة التأكيؿ .القكؿ فيو في مكضعو 

ال كجكه كال نظائر ، دراسة :  تضمف كتابي السابؽالحميـ : -ٕ
شباه كالنظائر لمقاتؿ ، كما أضافو كجكه األلفاظ التي اشتمؿ عمييا كتاب األ

ىركف بف مكسى إلى أشباه مقاتؿ في كتابو : الكجكه كالنظائر ، كقد بمغت 
، كلـ أجد مف بيف ىذه األلفاظ التي صحَّت نسبة لفظنا  ُُِفي الكتابيف 

األكجو إلييا إاٌل سبعة ألفاظ ، منيا لفظ الحميـ ، كفيما يأتي نص ما جاء 
))تفسير الحميـ عمى كجييف ، فكجو منيما الحميـ ،  قاؿ مقاتؿ :فيو : ))

ًميـه يعني القريب ذا الرحـ ، فذلؾ قكلو في سأؿ سائؿ : ) كىال يىٍسأىؿي حى
ًميمنا ًديؽو )يعني قريبنا ، كقاؿ في الشعراء :  {َُ(}المعارج : حى كىال صى

                                                 

(
ٔ

 ٔ٘( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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ًميـو  ًميـه(}فصمت : { يعني قريب ، كقاؿ : )َُُ(}الشعراء : حى ًليّّ حى كىأىنَّوي كى
يعني القرابة ، كالكجو الثاني : حميـ الحار ، فذلؾ قكلو في المفصؿ :  { ّْ
(}محمد : ) ـٍ ا فىقىطَّعى أىٍمعىاءىي ًميمن سيقيكا مىاء حى { يعني حارِّا ، كقاؿ : )ييصىبُّ ُٓكى

ـي  ًمي ـي اٍلحى ؤيكًسًي ماء ، كنظيرىا في { يعني الحار مف الُٗ(}الحج : ًمف فىٍكًؽ ري
ا في الصافات : ) مىٍييىا لىشىٍكبنا مٍّْف الدخاف ، كقاؿ أيضن ثيَـّ ًإفَّ لىييـٍ عى

ًميـو  يىطيكفيكفى بىٍينىيىا { يعني الحار ، كقاؿ في الرحمف : )ٕٔ(}الصافات :  حى
ًميـو آفو  بىٍيفى حى (ُ) { يعني حارِّا قد انتيى حره((ْْ(}الرحمف : كى

 

، كابف (ّ)، كالدامغاني (ِ)و ىركف بف مكسى كما قالو مقاتؿ قال
 مستشيديف باآليات نفسيا . (ْ)الجكزم 
ىذا ىك المفظ الخامس كالسبعكف بعد المئة الذم ييعد بحؽ مف  

األلفاظ المشتركة ، فيذاف الكجياف لمفظ الحميـ ال شؾ فييما كال اختبلؼ ، 
تربط بينيما صمة كىما يعداف ، كما ترل ، معنييف حقيقييف متباينيف ، ال 

ترادؼ كال مجاز كال كصؼ ، كأم صمة أخرل غير صمة المفظ المشترؾ ، 
كليس لكؿ منيما لفظ آخر يعبر عنو غير المفظ المشترؾ ، حتى إذا فيسّْر ، 
فيسّْر بأقرب المعاني إليو ، فيقاؿ عف األكؿ : ىك القريب ذك الرحـ ، كيقاؿ 

فظ المشترؾ )الحميـ( ، ليس لو عف الثاني : ىك الماء الحار  ككذلؾ الم
(( حتى إذا سمعتى أك قرأتى لفظ الحميـ معنى مستقؿ عف ىذيف المعنييف

تبادر إلى ذىنؾ ىذاف الكجياف ، كال تستطيع أف تميز بينيما إاٌل مف خبلؿ 
ٌنما دكره  السياؽ ، كالسياؽ ، كما قمتي ، ال يخمؽ ًلمَّفظ أية داللة كانت ، كا 

لة مف دكف غيرىا مكجكدة كمعركفة أصبلن في المفظ مقتصر عمى تعييف دال
                                                 

(
ٔ

 ٖ٘ٔٚةاعُ اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص  ٕٖٓ( األشتاٖ ٚإٌظائش ص

(
ٕ

 ٕٕٙ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش  ص

(
ٖ

  2ٙٔ-2ٙٔ( ٠ٕظش :  اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص

(
ٗ

 . 4ِٕٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  4٘-4ٗ( ٠ٕظش :  ٔض٘ج  األع١ٓ ص 
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قبؿ دخكلو في التركيب ، كىذا ال يككف إاٌل في المفظ المشترؾ ، كما ىك 
 .الحاؿ في الحميـ 

كمف عبلمات األكجو الحقيقية أٌنو ال يمكف أف تستبدؿ شكاىد بعضيا 
ًعؿ الكجو األكؿ في قكلو تعببعض  الى : ، فكجو القريب أك القرابة الذم جي

ا) ًميمن ًميـه حى ًديؽو ):  كقكلو تعالى {َُ(}المعارج : كىال يىٍسأىؿي حى كىال صى
ًميـو  ًميـه(}فصمت : : )كقكلو تعالى { َُُ(}الشعراء : حى ًليّّ حى ال  {ّْكىأىنَّوي كى

ًعؿى  يمكف أف تجعمو بمعنى الماء الحاٌر ، ككذلؾ معنى الماء الحاٌر الذم جي
(}محمد : )الكجو الثاني في قكلو تعالى :  ـٍ ا فىقىطَّعى أىٍمعىاءىي ًميمن سيقيكا مىاء حى كى

ـي  كقكلو تعالى{ ُٓ ًمي ـي اٍلحى ؤيكًسًي كقكلو { ُٗ(}الحج : : )ييصىبُّ ًمف فىٍكًؽ ري
ًميـو  ثيَـّ ًإفَّ : )تعالى  مىٍييىا لىشىٍكبنا مٍّْف حى ـٍ عى :  كقكلو تعالى { ٕٔ(}الصافات :  لىيي

ًميـو آفو ) بىٍيفى حى ال يمكف أف تجعمو بمعنى  {ْْ(}الرحمف : يىطيكفيكفى بىٍينىيىا كى
ليس لو معنى مستقؿ يميزه مف معنيي القريب ؛ كألٌف المفظ المشترؾ )الحميـ( 
المعنى بينو كبينيما ، أم : أٌف معنى  كجييو ، ال يككف ىناؾ اختبلؼ في

المفظ المشترؾ يككف مطابقنا لمعنى الكجو األكؿ في كؿّْ شكاىده ، كما يككف 
بالقدر نفسو مطابقنا لمعنى الكجو الثاني في كؿّْ شكاىده ، كأنتى ترل أٌنو لـ 

 ييختىمىؼ في ىذيف الكجييف كشكاىدىما 
ييعٌد ىذا المفظ مف األلفاظ المشتركة في القرآف الكريـ الُحسباف : -ٖ 

 : ، كقد جعمو الحيرم عمى كجييف
قكلو تعالى : )كىالشٍَّمسى ك األكؿ : الحساب ، أم : حساب األكقات 

ٍسبىاننا(}األنعاـ :  قكلو تعالى : )الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ك  {ٔٗكىاٍلقىمىرى حي
(}الرحمف :  ٍسبىافو  { ًٓبحي

الثاني : الصاعقة أك العذاب ، كجاء في مكضع كاحد ىك قكلو 
ٍسبىاننا مّْفى السَّمىاء(}الكيؼ : تعالى :  مىٍييىا حي ييٍرًسؿى عى   (ُ){َْ)كى

                                                 

(
ٔ

 2ٙٔ-2٘ٔ( ٠ٕظش :  ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 
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كىذاف الكجياف ككجيي الحميـ معنياف متبايناف ، ال تربط بينيما  
صمة ترادؼ ، كمعنياف حقيقياف ، ال تربط بينيما صمة مجاز ؛ لذلؾ لـ 

ختىمىؼ فييما ، كال تربط بينيما صمة اسـ جنس ، أك كصؼ ، أم : ال تربط يي 
بينيما صمة الشيء بأنكاعو ، ككذلؾ ال يمكف أف تستبدؿ شكاىد بعضيا 

ٍسبىاننا(ببعض ، فكجو حساب األكقات في قكلو تعالى :   )كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى حي
( ك  ٍسبىافو ال يمكف أف تجعمو بمعنى الصاعقة قكلو تعالى : )الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ًبحي

ٍسبىاننا قكلو تعالى : ككجو الصاعقة كالعذاب في  ،كالعذاب  مىٍييىا حي ييٍرًسؿى عى )كى
ال تربط  ال يمكف تجعمو بمعنى حساب األكقات ؛ ألٌنيما كجياف مّْفى السَّمىاء(

 ر صمة المفظ المشترؾ بينيما أية صمة كانت غي
 ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمعصر أربعة أكجو :  العصر :-ٗ

{ ًإفَّ ُالكجو األكؿ : العصر : الدىر ،  كقكلو تعالى :  )كىاٍلعىٍصًر } 
(}العصر :  ٍسرو  {  ِ-ُاألنسىافى لىًفي خي

اـه ًفيًو   كالكجو الثاني : العصر مف التعصير ، كقكلو تعالى : )عى
(}يكسؼ : ييغىا كفى ًفيًو يىٍعًصري { ىذا شاىد الدامغاني ، كشاىد ْٗثي النَّاسي كى

ٍمرنا(}يكسؼ :   { ّٔالفيركزآبادم ، قكلو تعالى : )ًإنّْي أىرىاًني أىٍعًصري خى
اره   ابىيىا ًإٍعصى كالكجو الثالث : العصر : الشدة ، كقكلو تعالى : )فىأىصى

قىٍت(}البقرة :  ا شديدة باردة ، أك حارَّة ، كقكلو ًِٔٔفيًو نىاره فىاٍحتىرى { يعني : ريحن
ا(}النبأ :  اجن ٍلنىا ًمفى اٍلميٍعًصرىاًت مىاء ثىجَّ  { ُْتعالى : )كىأىنزى

اـه ًفيًو ييغىاثي   كالكجو الرابع : النجاة مف القحط ، كقكلو تعالى : )عى
(}يكسؼ :  كفى ًفيًو يىٍعًصري    (ُ){ ْٗالنَّاسي كى

                                                 

(
ٔ

                                             2ٔ/ٗٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٖٔٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 
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))العيف كالصاد كالراء أصكؿ ثبلثة صحيحة : قاؿ ابف فارس :  
{ ًإفَّ األنسىافى لىًفي ُفاألكَّؿ : العىٍصري ، كىك الدىر ، قاؿ ا : )كىاٍلعىٍصًر }

(}العصر :  ٍسرو ر ، قاؿ امرؤ القيس :ِ-ُخي  { كربَّما قالكا عيصي
ا أيُّيا الطمؿ البالي   كىؿ يىٍنعىمىٍف مىف كاف في العي   ـٍ صباحن ًر الخالي أال أنًع  صي

قالكا : كبو سيمّْيٍت صبلة العصر؛ َََقاؿ الخميؿ : كالعصراف : الميؿ كانيار
ر ، أم : تيؤخَّر عف صبلة الظير ، كالغداة كالعشي يسمياف  ألنَّيا تيعصى

كركم حديث عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ لرجؿ : َََالعصريف
ت مف لغتنا ، فقمتي : كما حافٍظ عمى العصريًف ، قاؿ الرجؿ : كما كان

العصراف ؟ قاؿ : صبلة قبؿ طمكع الشمس ، كصبلة قبؿ غركبيا ، فأمَّا 
الجارية الميٍعًصر فقد قاسو ناس ىذا القياس ، كليس الذم قالكه ببعيد ، قاؿ 
رىٍت ، كىي  الخميؿ كغيره : الجارية إذا رأت في نفسيا زيادة الشباب فقد أٍعصى

دراكيا ، قاؿ أبك ليمى : إذا بمغت الجارية ميٍعًصر بمغٍت عصر شباب يا ، كا 
قاؿ قكـ : سيمّْيٍت ميٍعًصرنا ؛ ألنَّيا تغيَّرٍت َََكقىريبٍت مف حيضيا فيي ميٍعًصر

 عف عصرىا .
كاألصؿ الثاني : العيصارة : ما تحمَّب مف شيء ، كىك  
كقاؿ ابف السكيت : تقكؿ العرب : ال أفعمو ما داـ الزيت َََالعصير

رييعٍ  كمف الباب : الميٍعًصرات : سحائب تجيء بمطر ، قاؿ ا َََصى
ا(}النبأ :  اجن ٍلنىا ًمفى اٍلميٍعًصرىاًت مىاء ثىجَّ { كأيٍعًصرى القكـ : إذا ُْسبحانو : )كىأىنزى

(}يكسؼ :  كفى ري ًفيًو ييٍعصى { ْٗأتاىـ المطر ، كقرئت : )ًفيًو ييغىاثي النَّاسي كى
شتؽ مف عصر العنب كغيره ، فأمَّا الرياح أم : يأتييـ المطر ، كذلؾ م

كتسميتيـ إيَّاىا الميٍعًصرات فميس يبعيد أف ييحمؿ عمى ىذا الباب مف جية 
المجاكرة ؛ ألنَّيا لمَّا أثارت السحاب المعصرات ، سيمّْيت معًصرات 

عصارنا كاإلعصار : الغبار الذم يسطع مستديرنا ، كالجمع : األعاصير َََكا 
 قاؿ : 
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ينما المرء في األحياء مغتبطنا إذ صار في الرمس تعفكه األعاصير ب      
ابىيىا  ا : إعصار ، قاؿ ا تعالى : )فىأىصى كيقاؿ في غبار العجاجة أيضن

قىٍت(}البقرة :  اره ًفيًو نىاره فىاٍحتىرى { كيقاؿ لمغىمَّة عيصارة ، كفسّْر قكلو ًِٔٔإٍعصى
(}يكسؼ :  كفى ًفيًو يىٍعًصري { قاؿ يستغمكف بأىرىضييـ ، كىذا مف ْٗتعالى : )كى

ر العنب كغيره .  القياس ؛ ألنَّو شيء كأنَّو اعتيًصر، كما ييعتىصى
ر : الممجأ ، يقاؿ : اعتصر بالمكاف : إذا   كاألصؿ الثالث : العىصى

ٍلنىا ًمفى َََكقاؿ الراغب : ))العىٍصري : مصدر عصرتي  (ُ)التجأ إليو(( )كىأىنزى
ا(}النبأ : اٍلميٍعًصرىاًت مىاء ثى  اجن { أم : السحائب التي تعتصر بالمطر ، ُْجَّ

أم : تصبُّ ، كقيؿ : التي تأتي باإلعصار ، كاإلعصار : ريح تثير الغبار ، 
(}البقرة :  اره ابىيىا ًإٍعصى { كاالعتصار أف ييغىصَّ ِٔٔقاؿ تعالى : )فىأىصى

ري : الممجأ ، كا ر بالماء ، كمنو العىٍصري ، كالعىصى لعىٍصري كالًعٍصري : فييٍعتىصى
{ ًإفَّ األنسىافى لىًفي ُالدىر ، كالجميع : العصكر ، قاؿ تعالى : )كىاٍلعىٍصًر }

(}العصر :  ٍسرو ٍلنىا ًمفى  (ِ){((ِ-ُخي كقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )كىأىنزى
{ ىي السحائب ؛ ألنَّيا تعتصر المطر ، أم : تىغىصُّ ُْاٍلميٍعًصرىاًت(}النبأ : 

ؿ : ىي الرياح ؛ ألنَّيا تعصر السحاب ، فينزؿ منيا المطر ، كىك كقيَََبو
(}يكسؼ : َََمركم عف ابف عباس كفى ري ًفيًو ييٍعصى { أم : ْٗقكلو تعالى : )كى

يعصركف الزيت مف الزيتكف ، كقيؿ : معناه : ينجكف مف الجدب ، 
ا كقت ىذه َََكالعصر : الزمافَََكيعتصمكف بالخصب كالعصر : أيضن

لمعركفة بخصكصيا ؛ ألنَّيا فيًعمٍت في كقت ، كالمغة ليست بقياس ، الصبلة ا
كتسمى كؿ صبلة عصرنا ، كالعصراف : الميؿ كالنيار ، كقيؿ : الغداة 

   (ّ) كالعشي((
                                                 

(
ٔ

                                               2ٕٙ-2ٓٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

                                              4ٖٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

                                            2ٖ-2ٕ/ٖ( عّذث اٌذفاظ 
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جعؿ الدامغاني العصر في الكجو الثالث بمعنى الشدة  ، في قكلو 
اره ًفيًو نىاره فىاٍحتىرىقىتٍ  ابىيىا ًإٍعصى ٍلنىا ًمفى تعالى : )فىأىصى ( كقكلو تعالى : )كىأىنزى

ا( كقد تقدـ أفَّ اإلعصار ، كالمعصرات ، سميا كذلؾ ؛  اجن اٍلميٍعًصرىاًت مىاء ثىجَّ
ألنَّيا تعتصر السحائب فينزؿ منيا المطر ، فيرجعاف كبلىما إلى معنى 
التعصير ، كالمعنى أفَّ الرياح الشديدة سيمّْيٍت إعصارنا ؛ ألنَّيا عصرٍت 

ا ما يينعىمكف بو مف ًنعىـ فتركتيا خاكية عمى عركشيا ، فيككف ىذا لشدتي
 الكجو بمعنى الكجو الثاني . 

كجعؿ الفيرزآبادم العصر في الكجو الرابع بمعنى : النجاة مف القحط  
( قرأ ابف كثير كنافع  كفى ًفيًو يىٍعًصري اـه ًفيًو ييغىاثي النَّاسي كى ، في قكلو تعالى : )عى

( بالياء ، كقرأ حمزة كالكسائي كأبك عمرك كعا كفى صـ كابف عامر )يىٍعًصري
( بالتاء ، كاحتممت ىاتاف القراءتاف أمريف :  كفى  )تىٍعًصري

األكؿ : كىك األكثر كاألشير أف تككف مف التعصير )بفتح العيف  
ر مف العنب ، كالقصب  كسككف الصاد( أم : يعصركف ما مف شأنو أف ييٍعصى

، كنحكىا مف الفكاكو لكثرتيا ، كفسَّر بعضيـ ، كالزيتكف ، كالسمسـ 
يعصركف بمعنى يحمبكف ، ككأنَّو مأخكذ مف العصر المعركؼ ؛ ألفَّ في 

 الحمب عصر الضرع ؛ ليدٌر ما فيو 
ر )بفتح العيف كالصاد( أك مف العيٍصر  الثاني : أف تككف مف العىصى

لمنجاة ،  )بضـ العيف كسككف الصاد( أك مف العيٍصرىة ، كىك الممجأ كا
  (ُ)كالمعنى : كفيو ينجكف مف الببلء كالجدب ، كيعتصمكف بالخصب

                                                 

(
ٔ

 2ٕٔمشآْ الةٓ لذ١تةج ص ٚدفغ١ش غش٠ب اٌ ٕٔٔ( ٠ٕظش : ِجاص اٌمشآْ ألةٟ عت١ذث ص 

ٚاٌذجةج يةٟ 4ٖ/ِٖٚعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجةا   22ٕ-2ٕٙ/ٕٔٚجاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ 

ٚإعةةشاا اٌمةةشاااح اٌغةةتع ٚعٍٍٙةةا الةةةٓ  ٖٖٓ/ٖعٍةةً اٌمةةشاااح اٌغةةتع ألةةةٟ عٍةةٟ إٌذةةٛٞ 

ٚيةةةذخ اٌمةةةذ٠ش  2ٗٔ/4ٚاٌجةةةاِع ألدىةةةاَ اٌمةةةشآْ ٌٍمش تةةةٟ  2ٕٔخا٠ٌٛةةةٗ األطةةةتٙأٟ ص 

                                           ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٙٚسٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ  4ٖ/ٌٍٖشٛوأٟ 
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كالصحيح أفَّ المراد مف العصر في الكجو الرابع في قكلو تعالى : 
( العصر المعركؼ الذم ىك مف التعصير ، فيككف ىذا  كفى ًفيًو يىٍعًصري )كى

ا بمعنى الكجو الثاني ، كلك صحَّ أنَّو بمعنى النج اة مف الجدب الكجو أيضن
كاالعتصاـ بالخصب فيك كجو مأخكذ مف صيغة تختمؼ عف العىٍصر 
بالحركة ، كالكجكه الحقيقية ىي ما عادت إلى الصيغة نفسيا بأحرفيا 

 كحركاتيا 
كقد جعمكا العصر في الكجو األكؿ بمعنى الدىر ، كقد نكَّىت مف  

ف  قبؿ أفَّ الكجو ينبغي أف ييشرىح معناه مف دكف تضمينو معنى لفظ آخر ، كا 
؛ كألفَّ في ا اتحد معو في المعنى العاـ ؛ ألٌنو ال تضميف في كتاب 

التضميف تحريفنا لداللة المفظ ، فقد جعمكا العصر بمعنى الدىر ، كالعصر 
غير الدىر ، فقد عرَّؼ العسكرم الدىر بأنَّو ))جمع أكقات متكالية ، مختمفة 

)الفرؽ بيف الدىر كالعصر أفَّ الدىر ما كقاؿ في ) (ُ) كانت أك غير مختمفة((
ذكرناه ، كالعصر لكؿّْ مختمفيف معناىما كاحد ، مثؿ : الشتاء كالصيؼ ، 

فالدىر ما دؿَّ  (ِ) كالميمة كاليكـ ، كالغداة كالسحر ، يقاؿ لذلؾ كمّْو عصر((
عمى زماف ممتد غير محدد ، كالعصر ما دؿَّ عمى زماف معيَّف لو حدكد 

قصر ، لذلؾ صحَّ  أف قبمو كعمَّا بعده ، طاؿ ىذا الزماف أـ تفصمو عمَّا 
مف الميؿ ، كالنيار ، كالغداة ، كالسحر ، عصرنا ، كلذلؾ يقاؿ :  يسمَّى كبلِّ 

العصر الجاىمي ، كالعصر اإلسبلمي ، كالعصر األمكم ، كالعصر العباسي 
، كال يقاؿ : الدىر الجاىمي ، أك الدىر اإلسبلمي ، أك الدىر األمكم ، أك 

يقاؿ الدىر العباسي ،  كيقاؿ : عصر الصحابة ، كعصر التابعيف ، كال 
دىر الصحابة ، أك دىر التابعيف ، فبيف العصر كالدىر فرؽ ظاىر فجعمو 

                                                 

(
ٔ

                                          ٖٔٓ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 

(
ٕ

                                          ٖٖٓ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 



25 

 

بمعناه تحريؼ ظاىر ، لذلؾ كجب التعبير عف معنى الكجو مف غير 
 تضميف . 
 ييعدَّ بحؽ مف األلفاظ المشتركة ، كلو كجياف : فمفظ العصر  

 األكؿ : ما دؿَّ عمى زمف معيَّف محدكد .
 كالثاني : الضغط عمى الشيء الستخراج ما فيو . 

ال تربط بينيما أية صمة الحميـ كالحسباف ككجيي  الكجيافكىذاف 
 كانت غير صمة المفظ المشترؾ

 ذكر الحيرم كالدامغاني لممفّْ سبعة أكجو : المفُّ -٘   

 الكجو األكؿ : استصغار الفقير ، كقكلو تعالى : )ثيَـّ الى ييٍتًبعيكفى مىا
{ كقكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا الى ِِٔأىنفىقيكاي مىنِّا كىالى أىذنل(}البقرة : 

دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفّْ كىاألذىل(}البقرة :  { ىذا كبلـ الحيرم ، كجعمو ِْٔتيٍبًطميكٍا صى
 الدامغاني بمعنى العجب كاألذل ، كىك أف يمفَّ عمى ا بصدقتو

مىى الكجو الثاني :  التفضيؿ كاإلنعاـ ، كقكلو تعالى : )لىقىٍد مىفَّ الٌموي عى
(}آؿ عمراف :   { ُْٔاٍلميؤًمًنيفى

ـي  مىٍيكي ٍلنىا عى الكجو الثالث : المفُّ كالعمك بحسف ، كقكلو تعالى : )كىأىنزى
{ ىذا كبلـ الحيرم ، أمَّا الدامغاني فقد جعمو ٕٓاٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل(}البقرة : 

ٍنًجًبيف بمعنى التَّ   رى
(}المدثر :  الكجو الرابع : اإلعطاء ، كقكلو تعالى : )كىال تىٍمنيف تىٍستىٍكًثري

ٔ  } 
مىٍيؾى أىٍف  الكجو الخامس : المنَّة بعينيا ، كقكلو تعالى : )يىمينُّكفى عى

ـٍ أىٍف ىىدىا مىٍيكي مىيَّ ًإٍسبلمىكيـ بىًؿ المَّوي يىميفُّ عى ـٍ ًلؤليمىاًف ًإف أىٍسمىميكا قيؿ ال تىمينُّكا عى كي
(}الحجرات :  اًدًقيفى  { ُٕكينتيـٍ صى

نِّا بىٍعدي  الكجو السادس : اإلطبلؽ مف األسر ، كقكلو تعالى : )فىًإمَّا مى
ٍربي أىٍكزىارىىىا(}محمد :  عى اٍلحى تَّى تىضى مَّا ًفدىاء حى  { ْكىاً 
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ـٍ أىٍجره غى  ٍيري الكجو السابع : الممنكف: المقطكع ، كقكلو تعالى : )لىيي
(}فصمت :  ٍمنيكفو   (ُ){ ٖمى

قاؿ الخميؿ : ))المفُّ : كاف يسقط عمى بني إسرائيؿ مف السماء ؛ إذ 
كالمفُّ : قطع الخير ، كقكلو َََىـ في التيو ، ككاف كالعسؿ الحامس حبلكة
(}فصمت :  ٍمنيكفو ٍيري مى ـٍ أىٍجره غى { أم : غير مقطكع ، كالمفُّ : ٖجؿَّ كعزَّ : )لىيي

الذم تمفُّ عمى مف ال يستثيبو ، كالًمنَّة : االسـ ، كا المنىاف عمينا اإلحساف 
ذكر الخميؿ لممفّْ ثبلثة  (ِ) باإليماف كاإلحساف في األمكر كمّْيا الحنَّاف بنا((

 معاف أساسية مختمفة : 
 األكؿ : ما كاف كطعـ العسؿ الحامس حبلكة ، أم : الشديد حبلكة .

 الثاني : قطع الخير .
 الث : اإلحساف .الث

كىذه ىي في الحقيقة أكجو المفّْ الثبلثة ، كقاؿ ابف فارس : ))الميـ 
كالنكف أصبلف ، أحدىما يدؿُّ عمى قطع كانقطاع ، كاآلخر عمى اصطناع 
خير ، فاألكؿ : المفُّ : القطع ،  كمنو يقاؿ : مننتي الحبؿى : قطعتو ، قاؿ 

ٍيري مى  ـٍ أىٍجره غى (}التيف : ا تعالى : )فىمىيي نيَّة ؛ ألنَّيا ٍٔمنيكفو { كالمىنكف : المى
تنقص العدد كتقطع المدد، كالمفُّ : اإلعياء ؛ كذلؾ أفَّ الميٍعًييى ينقطع عف 
السير ، كاألصؿ اآلخر : المفُّ : تقكؿ : مفَّ يمفُّ منِّا : إذا صنع صنعنا 

ى أنَّو قطع اإلحساف ، كربَّما قالكا : مىفَّ ًبيىدو أسداىا ، كىذا يدؿي عمَََجميبلن 
كسيا ، أك أىمؿ ذكر األصؿ الثالث الذم ىك ما كاف  (ّ) فيك مف األكَّؿ((

 كطعـ العسؿ ، يسقط عمى بني إسرائيؿ مف السماء ؛ إذ ىـ في التيو 

                                                 

(
ٔ

                             ٖٖٗٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص   22ٖ-2ٖٙ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص

(
ٕ

                            4ٕٙ( اٌع١ٓ ص 

(
ٖ

                         2ٗٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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كقاؿ الراغب : ))كالًمنَّة : النعمة الثقيمة ، كيقاؿ ذلؾ عمى كجييف : 
مفَّ فبلف عمى فبلف : إذا أثقمو  أحدىما : أف يككف ذلؾ بالفعؿ ، فيقاؿ :

(}آؿ عمراف :  مىى اٍلميؤًمًنيفى بالنعمة ، كعمى ذلؾ قكلو : )لىقىٍد مىفَّ الٌموي عى
  ، كالثاني : أف يككف ذلؾ كذلؾ عمى الحقيقة ال يككف إالٌ َََ{ُْٔ

بالقكؿ ، كذلؾ مستقبح فيما بيف الناس إالَّ عند كفراف الٌنعمة ، كلقبح ذلؾ 
نيعة ، كلحسف ذكرىا عند الكفراف ، قيؿ : إذا كيًفرىًت قيؿ : ال ًمنَّة تيدـ الصَّ

مىٍيؾى أىٍف أىٍسمىميكا قيؿ ال تىمينُّكا  سينىًت الًمنَّة ، كقكلو تعالى : )يىمينُّكفى عى النّْعمة حى
مىيَّ ًإٍسبلمىكيـ(}الحجرات :  { فالًمنَّة منيـ بالقكؿ ، كًمنَّة ا عمييـ بالفعؿ ُٕعى

تَّى  ، كىك مَّا ًفدىاء حى نِّا بىٍعدي كىاً  ىدايتو إيَّاىـ كما ذكر ، كقكلو تعالى : )فىًإمَّا مى
ٍربي أىٍكزىارىىىا(}محمد :  عى اٍلحى { فالمفُّ إشارة إلى اإلطبلؽ ببل ْتىضى

(}فصمت : َََعكض ٍمنيكفو ـٍ أىٍجره غىٍيري مى { كقيؿ : غير ٖكقكلو تعالى : )لىيي
(}البقرة : معدكد ، كما قاؿ تعالى :  { ُِِ)كىالٌموي يىٍرزيؽي مىف يىشىاء ًبغىٍيًر ًحسىابو

كقيؿ : إفَّ الًمنَّة بالقكؿ ىي مف ىذا  َََكقيؿ : غير مقطكع كال منفكص
ألنَّيا تقطع النّْعمة ، كتقتضي قطع الشكر ، كأمَّا المفُّ في قكلو تعالى : 

ـي اٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل(}البقر  مىٍيكي ٍلنىا عى { فقد قيؿ : المىفُّ : شيء كالطَّؿّْ فيو ٕٓة : )كىأىنزى
حبلكة ، يسقط عمى الشجر ، كالسٍَّمكل : طائر ، كقيؿ : المىفُّ كالسٍَّمكل 
ٍمكل  نَّا بحيث إنَّو امتفَّ بو عمييـ ، كسمَّاه سى كبلىما شيء كاحد ، لكف  سمَّاه مى

  (ُ) ، مف حيث إنَّو كاف ليـ التَّسٌمي((
ي الكجو األكؿ بمعنى استصغار الفقير ، في جعؿ الحيرم المٌف ف

نِّا كىالى أىذنل(}البقرة :  ا أىنفىقيكاي مى { كقكلو ِِٔقكلو تعالى : )ثيَـّ الى ييٍتًبعيكفى مى
دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفّْ كىاألذىل(}البقرة :  { ِْٔتعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى

ى العجب كاألذل ، كىك أف يمفَّ عمى ا بصدقتو ، كجعمو الدامغاني بمعن

                                                 

(
ٔ

                      2ٕ٘-2ٕ٘/ٗٚةظائش رٚٞ ا١١ٌّض 2ٔٔ -ٗٔٔ/ٗٚعّذث اٌذفاظ  4٘ٗ( اٌّفشداح ص 
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قاؿ الطبرم في تفسير المٌف في ىاتيف اآليتيف : ))أمَّا المٌف ففيو قكالف : 
أحدىما : أنَّو المٌف عمى الفقير ، كمثؿ أف يقكؿ : قد أحسنتي إليؾ كنعشتيؾ ، 

، ركم عف  كىك قكؿ الجميكر ، كالثاني : أنَّو المٌف عمى ا تعالى بالصدقة
ابف عباس : فإف قيؿ : كيؼ مدحيـ بترؾ المٌف ، ككصؼ نفسو بالمنَّاف ؟ 
فالجكاب : أنَّو يقاؿ : مفَّ فبلف عمى فبلف : إذا أنعـ عميو ، فيذا 

كأمَّا الكجو المذمـك فيك أف يقاؿ : مفَّ فبلف عمى فبلف : إذا َََالممدكح
 كىذا ىك الكجو األكؿ لممفّْ . (ُ)استعظـ ما أعطاه ، كافتخر بو((

كجعؿ الحيرم المٌف في الكجو الثاني بمعنى التفضيؿ كاإلنعاـ ، في 
( كىذا تابع لمكجو األكؿ ، بؿ ىك  مىى اٍلميؤًمًنيفى قكلو تعالى : )لىقىٍد مىفَّ الٌموي عى

 مف ضمنو  
كجعؿ المٌف في الكجو الثالث بمعنى المٌف كالعمك بحسف ، في قكلو 

ـي اٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل( أمَّا الدامغاني فقد جعمو بمعنى تعالى :  مىٍيكي ٍلنىا عى )كىأىنزى
ٍنًجًبيف ، ))ككاف كالعسؿ حبلكة ، ككاف يقع عمى أشجارىـ باألسحار ،  التَّرى

ٍمكاة(( كىذا ىك الكجو الثاني  (ِ) كالسٍَّمكل : طائر : كالسماني ، كالكاحدة سى
 لممفّْ 

المٌف في الكجو الرابع بمعنى اإلعطاء ، في  كجعؿ الحيرم كالدامغاني
 ) ( قاؿ الطبرم : ))كقكلو : )كىال تىٍمنيف تىٍستىٍكًثري قكلو تعالى : )كىال تىٍمنيف تىٍستىٍكًثري
اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ ، فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : كال تيٍعًط يا محمد 

ال َََضؿ منياال تيٍعًط عطية تمتمس بيا أفَََعطية ًلتيعطى أكثر منيا
ال تعط كيما تزداد ، كقاؿ آخركف : بؿ َََتعط شيئنا ًلتيعطى أكثر منو 

ال تمنف تستكثر عممؾ َََمعنى ذلؾ : ال تمنف عممؾ تستكثره عمى ربؾ
ال يكثر عممؾ في عينؾ فإنَّو فيما أنعـ ا عميؾ كأعطاؾ قميؿ ، َََالصالح

                                                 

(
ٔ

                    ٕٔٙ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

                 ٕٗٔ/٠ٕٚٔظش : صاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٞ  ٕٗٔ/ٔ( اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ 
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س ، تأخذ عميو منيـ كقاؿ آخركف في ذلؾ : ال تمنف بالنبكة عمى النا
أجرنا((
ا ضمف الكجو األكؿ ، كتابع لو  (ُ)  كىذا الكجو أيضن

كجعبل المٌف في الكجو الخامس بمعنى المنَّة بعينيا ، في قكلو 
مىيَّ ًإٍسبلمىكيـ بىًؿ المَّوي يىميفُّ  مىٍيؾى أىٍف أىٍسمىميكا قيؿ ال تىمينُّكا عى تعالى : )يىمينُّكفى عى

ـٍ أىٍف ىىدى  مىٍيكي ( كىذا ىك معنى الكجو األكؿ ، عى اًدًقيفى ـٍ ًلؤليمىاًف ًإف كينتيـٍ صى اكي
كفي حاؿ ككف المفظ مف األلفاظ المشتركة ، كلو أكجو حقيقية فإنَّو ال يصح 
أف يقاؿ بأنَّو جاء بمعناه بعينو ؛ ألفى كؿَّ كجو مف أكجيو ىك بمعناه بعينو ، 

نَّما يتحدد الكجو المراد مف  خبلؿ التركي  ب كالسياؽ   كا 
كجعؿ الدامغاني المٌف في الكجو السادس بمعنى اإلطبلؽ مف األسر 
ٍربي أىٍكزىارىىىا( كىذا  عى اٍلحى تَّى تىضى مَّا ًفدىاء حى نِّا بىٍعدي كىاً  ، في قكلو تعالى : )فىًإمَّا مى

ا تابع لمكجو األكؿ    الكجو أيضن
قكلو  كجعؿ الدامغاني المٌف في الكجو السابع بمعنى القطع في

( كالمعنى : أجر غير مقطكع كغير منقكص ٍمنيكفو ٍيري مى تعالى : )لىييـٍ أىٍجره غى
(ِ) 

 كىذا ىك الكجو الثالث لممٌف 
ييعدَّ بحؽ مف األلفاظ المشتركة ، كلو أكجو حقيقية ، فمفظ )المٌف( 

لكنَّيا لـ تكف جميع األكجو السبعة التي ذكرىا الحيرم كالدامغاني ، بؿ ما 
ثبلثة في الحقيقة ، أمَّا ما زاد فيي مختمقة ؛ ذلؾ بجعؿ مرادفات  منيا صحٌ 

ر ، فقد تبيَّف مف تعريؼ أىؿ المغة كالتفسير لممفّْ بأنَّو جاء  الكجو أكجينا أيخى
 في المغة كالقرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو :

الكجو األكؿ : اإلحساف إلى اآلخريف بالفعؿ ، أك القكؿ ، كاألكؿ 
 ني مذمـك يبطؿ أجر األكؿ .ممدكح ، كالثا

 كالكجو الثاني : قطع الخير كاإلحساف .
                                                 

(
ٔ

              2ٗٔ/٠ٚ2ٕظش : صاد اٌّغ١ش  22ٔ-2ٙٔ/4ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

            2/4ٔاٌّغ١ش ٚصاد  ٕٙ/ٗٚاٌٛع١ط  2ٓٔ/ٕٗ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 
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 كالكجو الثالث : طعاـ معيَّف كالعسؿ حبلكة .
كىذه األكجو كاألكجو السابقة ال تربط بينيا أية صمة كانت غير 

  صمة المفظ المشترؾ 
تبٌيف في كتابي السابؽ : ال كجكه كال :  عالمات الوجوه الحقيقية

 المشترؾ ، أكحقيقة المفظ قائمة عمى  الكجكه كالنظائرنظائر ، أٌف كتب 
 الحقيقية :  مف بيف عبلمات الكجكهتبٌيف أٌف ، ك  يالمشترؾ المفظ

 أف تككف مختمفة كمتباينة .-ُ
أف تككف ىذه المعاني المتباينة ىي معاني المفظ المشترؾ ، ال -ِ

 معاني غيره .
 أف تككف حقيقية غير مجازية .-ّ
تككف منقكلة كالصبلة المعركفة ؛ فإنَّيا منقكلو مف الصبلة  أف ال-ْ

 التي بمعنى الدعاء    
فنا قبؿ أف رٍ كعي  االن أف تككف حقائؽ ثابتة مكضكعة ليا لغة كاستعم-ٓ
 .مف السياؽ  يامعانيتستنبط 

كأف ال  تتعدد األقكاؿ في ختمىؼ فييا ، كىذا يقتضي أف ال يي -ٔ
 تفسيرىا .
أف ال تككف العبلقة بيف المفظ ككجكىو عبلقة الشيء بطرقو  -ٕ

 .كأنكاعو ، أك عبلقة الشيء بأمثمتو 
  ، أف يككف الكجو ىك المعنى المراد-ٖ
 . بشاىد الكجو اآلخر يصحي استبداؿ شاىد أحد األكجو أف ال-ٗ

أف ال يككف لمفظ المشترؾ معنى يمٌيزه مف معاني األكجو -َُ
المنسكبة إليو ؛ ألٌف معناه يككف مطابقنا لمعنى كؿّْ كجو مف األكجو المنسكبة 

 إليو  بالقدر نفسو كعمى حدٍّ سكاء 
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كمف أكضع عبلمات الكجكه الحقيقية لمفظ أف ال يصٌح االدعاء -ُُ
الباقية جميعيا ال  ا يعني أٌف الكجكهبجعؿ أحدىا يعني المفظ بعينو ؛ ألٌف ىذ

بو  مستقؿّّ خاصّّ ى ، فيككف لمفظ  بمكجب ىذا االدعاء معنن  تعني المفظ بعينو
ىذا مف أكبر األدلة عمى أٌف المفظ  ليس مف األلفاظ المشتركة ، كأٌف ، ك 

ككثيرنا ما يبطؿ أصحاب كتب ، الكجكه المنسكبة إليو جميعيا كجكه مختمقة 
  (ُ)بيذا الدليؿ مف حيث لـ يشعركا كينسفكنيا نسفنا الكجكه كجكىيـ 

قد كاف الغرض األساسي مف تأليؼ كتابي األكؿ : ال كجكه كال ل
فاتيـ نظائر ، أف أثبت أفَّ الكجكه التي نسبيا الكجكىيكف إلى األلفاظ في مصنٌ 

أف تيسمَّى كجكىنا ؛ ألنَّيا ال تعكد إلى ألفاظ مشتركة ، كالغرض  ال يصحَّ 
الثاني : طرائؽ اختبلؽ الكجكه ، ىك أف الحالي األساسي مف تأليؼ كتابي 

أبيّْف أفَّ الكجكه المنسكبة إلى األلفاظ الكاردة في كتب الكجكه ال ترتبط بيا 
ادفاتو ، أك بصمة االشتراؾ المفظي بؿ بصبلت أخرل ، كصمة المفظ بمر 

لكازمو ، أك صفاتو ، أك المكصكفات بو ، أك صيغو ، أك مجازاتو ، فكانت 
ىذه الصبلت كنحكىا بمثابة طرائؽ اتبعيا أصحاب كتب الكجكه الختبلؽ 

 الكجكه ،
يتبعكف طريقتيف أك أكثر الختبلؽ  أصحاب كتب الكجكه غالبنا ماك 

كالطرائؽ  دراسة األكجوب ى في ىذه الحالةلذلؾ سأعنى األكجو لمفظ الكاحد ، 
األخرل ؛ كالطرائؽ األكجو  أف أىمؿ التعميؽ كالتعقيب عمىالمعنية مف دكف 

مختمقة فحسب ، بؿ  لمقارئ أٌنو لـ تكف األكجو المعنٌية بالطريقة كأؤٌكد ألبٌيف
ركذلؾ األ  . كجو الباقية مختمىقة بطرائؽ أيخى

األلفاظ التي أضافتيا أشير كتب الكجكه إلى كتاب كفيما يأتي دراسة 
كالكجكه كالنظائر ليركف بف مكسى ، التي اختمقكىا ، األشباه كالنظائر لمقاتؿ 

                                                 

(
ٔ

،  2ٕ، ٚاٌى١ٍةةةاح ٌٍىفةةةٛٞ ص  4ٖٙ/ٔ(  ٠ٕظةةةش : اٌّض٘ةةةش يةةةٟ عٍةةةَٛ اٌٍغةةةج ٌٍغةةة١ٛ ٟ 

 ٠ٕٚظش وذاةٟ : ال ٚجٖٛ ٚال ٔظائش . ٕٙ٘/ ٕٚوشاف اططالداح اٌفْٕٛ ٌٍذٙأٛٞ  
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بطرائؽ عديدة كمختمفة ؛ كلكثرة األلفاظ التي أضافتيا ىذه الكتب فسأختار 
ا لكؿ طريقة أمثمة معدكدة تككف نماذج لباقي األمثمة التي اختيًمقٍت كجكىي

 بالطريقة نفسيا كمف ا اليدل كالسداد .
 جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو ، الطريقة األولى

، فكثير مف كجكه األلفاظ التي اشتممت شائعة  كىي طريقة عاٌمة
األلفاظ المترادفة ىي المتحدة في بيذ الطريقة ، ك  عمييا كتب الكجكه اختيًمقت

دائمنا  الخاصة ، كالقرآف الكريـ يراعيالمعنى العاـ ، لكنيا مختمفة بمعانييا 
مف دكف معانييا العامة ، فجعؿ ة فتككف ىي المقصكدة المعاني الخاصٌ 

التيانكم بقكلو : كىذا ما نكَّه بو  لداللتياتغيير بعضيا بمعنى بعض 
))اإلرداؼ : عند أىؿ البياف ىك أف يريد المتكمـ معنى فبل يعبّْر عنو بمفظو 

قيًضيى اللة اإلشارة بؿ بمفظ يرادفو ، كقكلو تعالى : )المكضكع لو ، كال بد كى
{ كاألصؿ : كىمؾ مف قضى ا ىبلكو ، كنجى مف قضى ْْ(}ىكد : األىٍمري 

ا نجاتو ، كعدؿ عف ذلؾ إلى لفظ اإلرداؼ ؛ لما فيو مف اإليجاز ، كالتنبيو 
ال عمى أفَّ ىبلؾ اليالؾ كنجاة الناجي كاف بأمر آمر مطاع ، كقضاء مف 

... كال يحصؿ ذلؾ كٌمو بالمفظ  عمى قدرة اآلمر كقيره ييردُّ قضاؤه ، يدؿُّ 
كًدمّْ ككذا قكلو تعالى : )الخاص ،  مىى اٍلجي ٍت عى { كحقيقة ْْ(}ىكد كىاٍستىكى

، فعدؿ عف المفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفو ، لما في  ذلؾ : جمستٍ 
 ميؿ ، كىذا ال يحصؿ االستكاء مف اإلشعار بجمكس متمكف ، ال زيغ فيو كال

{ كاألصؿ ٔٓ(}الرحمف : ًفيًيفَّ قىاًصرىاتي الطٍَّرؼً مف لفظ الجمكس ، ككذا : )
عفيفات ، كعدؿ عنو لمداللة عمى أنَّيفَّ مع العفة ال تطمح أعينيفَّ إلى غير 

: ))اعمـ أفَّ الترادؼ عند البمغاء عمى كقاؿ  (ُ)أزكاجيفَّ كال يشتييف غيرىـ((
ما جيد ، كىك أف يؤتى بكممتيف ليما معنى كاحد ، كلكف ثمة نكعيف ، أحدى

                                                 

(
ٔ

 ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٕ( وشاف اططالاداح اٌفْٕٛ دذم١ك أدّذ دغٓ ةغج 
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فرؽ بينيما في االستعماؿ ، أك أف يككف لمكممة الثانية معنى ثافو خاص ، أك 
أف تكصؼ بصفة خاصة مثؿ : أرجك كآمؿ في العربية ، كىما مترادفتاف 

ا ؛ ألفَّ كممة آ ف كانت بمعنى الرجاء إالٌ كجيدتاف أيضن يا أنَّ  مؿ ، كا 
في مكاف محمكد ، كالنكع الثاني معيب ،  مخصكصة بككنيا ال تستعمؿ إالٌ 

فرؽ عف  كىك اإلتياف بمفظتيف ليما معنى كاحد دكف أف يككف إلحداىما أمٌ 
األخرل ، كيسمي بعضيـ ىذا النكع الحشك القبيح ، كذا في جامع الصنائع ، 

 (ُ) كييعد عند بعضيـ مف باب اإلطالة((
أساس المفظ المشترؾ التي تككف معانيو مختمفة كالكجكه قائمة عمى 

كضكع المفظ المشترؾ ال متقاربة أك متحدة ، كقد كتب ابف قتيبة في م
))كقد حدَّه  (ِ)تحت عنكاف : ))باب المفظ الكاحد لممعاني المختمفة(( ككجكىو

ىذه  (ّ) أىؿ األصكؿ بأنَّو المفظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر((
ىي حقيقة الكجكه أف تككف معانييا مختمفة ))كالمترادفة ىي التي يقاـ لفظ 

 (ْ) مقاـ لفظ ؛ لمعاف متقاربة ، يجمعيا معنى كاحد((
كقاؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب بناء عمى ما أجمع عميو أىؿ 
المغة : ))كيطمؽ العمماء عمى المفردات الدالة عمى معنى كاحد اسـ المترادؼ 

يطمقكف عمى األلفاظ الدالة عمى المعاني المختمفة اسـ المشترؾ المفظي  ، كما
...  ، كيطمقكف عمى ذات المعاني المتضادة مف ىذه األلفاظ اسـ األضداد

كالمترادفات ىي : ألفاظ متحدة المعنى ، كقابمة لمتبادؿ فيما بينيا في أمّْ 
عدـ استحالتو نادر سياؽ ، كالترادؼ التاـ )يعني التطابؽ في المعنى( رغـ 

                                                 

-َْٖ/ُ تحقيػؽ رفيػع العجػـ كآخػريف  ( مكسكعة كشاؼ اصطبلاحات الفنػكف كالعمػـك ُ)
 . ِْٖ/ِككشاؼ اصطبلحات الفنكف تحقيؽ أحمد حسف بسج  َْٗ

(
ٕ

 ٠ٕٕٚٔظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص  2ٕٗ( دأ٠ًٚ ِشىً اٌمشآْ ص 

(
ٖ

 . 4ٖٙ/ٔ( اٌّض٘ش يٟ عٍَٛ اٌٍغج ٌٍغ١ٛ ٟ 

(
ٗ

 .2ٖ/ٔ( اٌّض٘ش يٟ عٍَٛ اٌٍغج ٌٍغ١ٛ ٟ 
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الكقكع إلى درجة كبيرة ، فيك نكع مف الكماليات التي ال تستطيع المغة أف 
تجكد بيا في سيكلة كيسر ، فإذا ما كقع ىذا الترادؼ التاـ ، فالعادة أف ذلؾ 
لفترة قصيرة محددة ، حيث إفَّ الظبلؿ المعنكية التي تحيط بيذا المدلكؿ ال 

قكيض أركانو ، ككذلؾ سرعاف ما تظير تمبث أف تعمؿ عمى تحطيمو كت
  (ُ) بالتدريج فركؽ معنكية دقيقة((

فثمة حقائؽ لغكية أجمع عمييا أىؿ المغة كعمى المصطمحات التي 
 تعبّْر عنيا ىي : 

أفَّ المفظ الذم يدؿ عمى معنييف متضاديف عمى حد سكاء يدخؿ -ُ
 في باب األضداد .

مفظ كاحد ، تدخؿ في باب بعبَّر عنيا أفَّ المعاني المختمفة التي يي -ِ
 االشتراؾ المفظي ، كفي باب الكجكه .

أفَّ المعاني المتقاربة التي يجمعيا معنى عاـ كاحد تدخؿ في باب -ّ
 الترادؼ .
أفَّ األلفاظ المتطابقة في معانييا نادرة الكقكع في المغة ، كال كجكد -ْ

 ليا في كتاب ا .
كثيرنا مف الكجكه أفَّ ، في كتابي : ال كجكه كال نظائر  ذكرتي كقد 

أعني بالترادؼ تقارب المعاني الترادؼ ، ك  ةلكثير مف األلفاظ اختمقكىا بطريق
ال تطابقيا ، كالترادؼ بيذا المعنى مكجكد في كؿ لغة ، فمغة كؿ قـك التي 

بعض ، بعضيا بريصَّت  بناءىا لبناته  تمف بينيا لغة القرآف الكريـ كدار أقام
كمف البدييي أف كؿ لبنة في ىذه الدار تجاكرىا لبنات كتككف قريبة منيا ، 
كلبنات أخرل تككف بعيدة عنيا ، فكذلؾ المغة فقد أقامت بناءىا ألفاظييا 

ا أف يككف  معانييا ك  ألفاظ تجاكرهكؿ لفظ منيا لكمفرداتييا ، كمف البدييي أيضن

                                                 

(
ٔ

 .4ٖٓ( يظٛي يٟ يمٗ اٌعشة١ج ص 
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دة معانييا عف معناه ، فكؿ لفظ إذف في قريبة مف معناه ، كألفاظ أخرل بعي
أنَّيا ال تككف  أف تككف لو ألفاظ ترادفو ، إالٌ لغة القرآف الكريـ ال بد مف 

ف ات حدت معو مطابقة لمعناه ، بؿ تككف بينيا كبينو فركؽ معنكية خاصة ، كا 
كىذه األلفاظ المرادفة متفاكتة في درجة ترادفيا فمنيا ما في المعنى العاـ ، 

لقريب مف معنى المفظ ، كمنيا ما ىك المعنى األقرب ، كمنيا ما يككف ىك ا
معناه قريبنا لمفظ في كؿ تركيب ، كمنيا ما يككف قريبنا مف معناه في تراكيب 

كجكه ما كاف مف ، كمف أمثمة ىذه الطريقة معينة مف دكف تراكيب أخرل 
  األلفاظ اآلتية .

قاؿ الحيرم : ))باب أبى عمى كجييف ، أحدىما :  : اإلباء-ٔ
(}البقرة :   {ّْاالمتناع ، كقكلو تعالى : )أىبىى كىاٍستىٍكبىرى

تىٍأبىى  ـٍ كى كالثاني : اإلنكار : كقكلو في التكبة : )ييٍرضيكنىكيـ ًبأىٍفكىاًىًي
(}التكبة :    (ُ){((ٖقيميكبيييـٍ

لكجييف بؿ فسركا اإلباء لـ يقؿ المفسركف بيذيف ا اإلباء واالمتناع :
كما عرَّفو المغكيكف ، كىذا ىك ديدنيـ كمنيجيـ  ؛ لذلؾ قد نستغني عمَّا ما 
جاء في كتب التفسير بما جاء في كتب المغة ، فيككف كبلـ أىؿ المغة ، 
ا كبلـ أىؿ التفسير ، قاؿ الخميؿ : ))كأبى فبلف يأبى إباء ، أم :  يعني أيضن

صية ، قاؿ ا تعالى : )فىكىذَّبى كىأىبىى(}طو : ترؾ الطاعة كماؿ إلى المع
 (ّ) كقاؿ ابف فارس : ))اليمزة كالباء كالياء يدؿ عمى االمتناع((  (ِ){((ُٓ

  (ُ) كاإلباء أشد االمتناع((...  ))كأبى الشيءى : كرىو (ْ)كأبى : امتنع
                                                 

 ْٔ-ْٓ( كجكه القرآف صُ)

 ُٓ( العيف ص ِ)

 ِِ( مقاييس المغة ص ّ)

 ُِ( ينظر : الصحاح ص ْ)
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كرد لفظ اإلباء في القرآف الكريـ في ثبلثة عشر مكضعنا ، كىناؾ  كقد
حقيقة طاؿ ما نكىنا بيا يجب أف نسمـ بيا تسميمنا ىي : أفَّ المفظ كال سيما 

المفظ نفسو ، كىذه حقيقة يعمؿ بيا أصحاب  مفظ القرآني ال يطابؽ معناه إالٌ ال
معاجـ المغة ، ذلؾ بأنَّيـ يعرّْفكف المفظ بما يرادؼ معناه ال بما يطابقو ، كىذا 

عندىـ ليس جعؿ المفظ المىعىرّْؼ يعني  أمر جائز كمقبكؿ ؛ ألفَّ الغرض منو
نَّما فيـ معنى المفظ كتكضيحو ، أمَّا أصحاب كتب  المفظ الميعىرَّؼ بعينو ، كا 
الكجكه فميس الغرض مف ذكر المفظ عندىـ فيـ معناه بؿ تعدد أكجيو ، كىذا 

 بتضميف المفظ معاني تمؾ األكجو ، كالتضميف يعني أف يحٌؿ ال يتأتي إالٌ 
 أبى بمعنى لفظ آخر مف حيث المعنى ، فعندما جعؿ الحيرم مثبلن لفظ محٌؿ 

( فقد قصد أفَّ أبى ىك أبى مف حيث  امتنع في قكلو تعالى : )أىبىى كىاٍستىٍكبىرى
المفظ ، كىك امتنع مف حيث المعنى ، بمعنى أنَّو جعؿ )امتنع( مطابقنا لػ)أبى( 

ف لـ يطابقو في المفظ ، فجعؿ اإلباء  يعني االمتناع بعينو ىك في المعنى ، كا 
التحريؼ بعينو ؛ ألفَّ االمتناع لفظ مرادؼ لئلباء ال مطابؽ لو ، ككما جاز 
تعريؼ أىؿ المغة لئلباء بيذا المرادؼ جاز تعريفو بمرادؼ آخر ، كتعريفو 
بعدـ الطاعة ، كبالكره ، كقد فعمكا ذلؾ كما تقدـ ؛ ألفَّ مرادفات المفظ ىي 

 منيا ال يمثؿ المفظ بعينو بؿ القريب مف معناه ، كقد كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ 
قاؿ الراغب : ))اإلباء : شدة االمتناع ، فكؿ إباء امتناع ، كليس كؿ امتناع 

يىٍأبىى الٌموي ًإالٌ إباء ، قاؿ  (}التكبة :  تعالى : )كى كفى لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري َـّ نيكرىهي كى أىف ييًت
تىٍأبىى قيمي ِّ (}التكبة : { كقاؿ تعالى : )كى { كقاؿ تعالى : )أىبىى ٖكبيييـٍ

(}البقرة :    (ِ){((ّْكىاٍستىٍكبىرى

                                                                                                                

 ِْ/ُ( لساف العرب ُ)

 ّٓ/ُكينظر : عمدة الحفاظ  ُُ( المفردات ص ِ)
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فاإلباء إذف يعني شدة االمتناع أك أشده ، أم : أفَّ اإلباء ىك غير 
االمتناع ، حتى قاؿ الراغب : ))فكؿ إباء امتناع ، كليس كؿ امتناع إباء(( 

األكؿ ييعدُّ تحريفنا لداللتو في فجعؿ أبى إذف بمعنى امتنع كما جاء في الكجو 
 كؿ شكاىد ىذا الكجو .

ى في الكجو الثاني بمعنى أنكر في قكلو كجعؿى أبى  اإلباء واإلنكار :
( قاؿ ابف فارس : ))النكف كالكاؼ كالراء أصؿ صحيح  ـٍ تىٍأبىى قيميكبييي تعالى : )كى

: كقاؿ الراغب  (ُ) يدؿ عمى خبلؼ المعرفة التي يسكف إلييا القمب((
))اإلنكار ضد العرفاف ، يقاؿ : أنكرتي كذا كنكرتي ، كأصمو أف يرد عمى 
القمب ما ال يتصكره ، كذلؾ ضرب مف الجيؿ ، قاؿ تعالى : )فىمىمَّا رىأىل 

(}ىكد :  ـٍ ـٍ الى تىًصؿي ًإلىٍيًو نىًكرىىي اء ًإٍخكىةي ييكسيؼى َٕأىٍيًديىيي { كقاؿ تعالى : )كىجى
مىٍيًو فىعى  ميكٍا عى (}يكسؼ : فىدىخى كفى ـٍ لىوي مينًكري ـٍ كىىي فىيي { كقد يستعمؿ ذلؾ فيما ٖٓرى

ينكر بالمساف ، كسبب اإلنكار بالمساف ىك اإلنكار بالقمب ، لكف ربما ينكر 
المساف الشيءى ، كصكرتو في القمب حاصمة ، كيككف في ذلؾ كاذبنا ، كعمى 

كنىيىا(}النحؿ : ذلؾ قكلو تعالى : )يىٍعًرفيكفى ًنٍعمىتى الٌمًو ثيَـّ يين فيذا  (ِ){((ًّٖكري
ىك معنى اإلنكار ، فأيف ىك مف معنى اإلباء الذم يعني شدة االمتناع ؟! 
فجعؿ اإلباء بمعنى اإلنكار كما جاء في الكجو الثاني ، ييعدُّ كالكجو األكؿ 
تحريفنا لداللتو في كؿ شاىد مف شكاىده ، كعند الجمع بيف التحريفيف في 

يرم الذم ىك مف أصحاب كتب الكجكه قد حرَّؼ لفظ الكجييف يككف الح
اإلباء في ثبلثة عشر مكضعنا كىي المكاضع التي كرد فييا لفظ اإلباء ، ىذا 
مف جية كمف جية أخرل فإفَّ جعؿ أبى بمعنى امتنع في مكاضع ، كبمعنى 
أنكر في مكاضع مف دكف ذكر داللتو األصمية يعني تجريده مف معناه 

                                                 

 ُٔٗ( مقاييس المغة ص ُ)

 ِٖٓ( المفردات ص ِ)
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مغة ، كليس ىناؾ ىدـ لمفظ القرآني أكبر مف إفراغو مف المكضكع لو في ال
أم : أفَّ جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر ال ييعدُّ تحريفنا لداللتو فحسب ، محتكاه 

فراغو مف محتكاه ، كتمييدنا إللغائو ؛  ا تجريده مف معناه كا  ، بؿ ييعدُّ  أيضن
عى أنَّو استعمؿ  لداللتو ، فمف ادألفَّ القرآف الكريـ ما استعمؿ المفظ إالٌ 

بمعنى لفظ آخر فقد ادعى إلغاءه ، ألنَّو عندئذ يصبح مف حؽ أم قارئ كاف 
( أف يقكؿ مثبلن  تىٍأبىى قيميكبيييـٍ  : إذا كاف اإلباء يعنى اإلنكار في قكلو تعالى : )كى

و ىك األحؽ منو لمتعبير فاألكلى كاألدؽ استعماؿ لفظ اإلنكار ال اإلباء ؛ ألنَّ 
                                                 ه .عف معنا
الكجياف المذككراف كما رأيت مختمقاف بجعؿ اإلباء بمعنى مرادفيف ف

 مف مرادفاتو ، كقد تبيف الفرؽ البيّْف بينيما عمى الرغـ مف ترادفيما 
تفسير اإلتماـ عمى ثبلثة أكجو : ))قاؿ الدامغاني : اإلتماـ : -ٕ

التماـ بعينو الذم ىك الكماؿ ، فكجو منيا ، اإلتماـ : ، ك  اإلسباغ، ك  الكفاء
بُّوي ًبكىًممىاتو الكفاء ، قكلو تعالى في سكرة البقرة : ) ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي كىاً 

ـٍ ًإلىى { ككقكلو تعالى : )ُِْ(}البقرة : فىأىتىمَّييفَّ  ٍيدىىي ـٍ عى فىأىًتمُّكٍا ًإلىٍيًي
 {ُِْ(}التكبة : ميدًَّتًيـٍ 

ـٍ كالكجو الثاني ، اإلتماـ : اإلسباغ ، قكلو تعالى : ) اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ـى ًديننا ـي اإًلٍسبلى ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى { يعني : ْ(}المائدة : ًدينىكي

مىٍيكيـٍ أسبغتي ، ككقكلو تعالى : ) ُـّ ًنٍعمىتىوي عى يعني :  {ُٖ(}النحؿ : كىذىًلؾى ييًت
 يسبغ نعمتو .

َـّ ، يعني : أكمؿ ، قكلو تعالى : تىوي ) كالكجو الثالث ، أت ُـّ ًنٍعمى ييًت كى
ٍيؾى ًمف قىٍبؿي  مىى أىبىكى مىى آًؿ يىٍعقيكبى كىمىا أىتىمَّيىا عى مىٍيؾى كىعى { أم : ٔ(}يكسؼ : عى

ؾى ًإٍحدىل اأكمميا ، ككقكلو تعالى : ) مىى قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أينًكحى ٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيًف عى
جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعنًدؾى  ًني ثىمىاًنيى ًحجى    (ُ){((ِٕ(}القصص : أىف تىٍأجيرى

                                                 

(
ٔ

 . ٓٙٔ/ٕةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ٠ٕٚظش :  ٗٙ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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األكجو الحقيقية كما تبيَّف مف كبلـ أىؿ الكجكه  اإلتماـ والكماؿ :
الكفاء رادؼ ، ك ال ترتبط بالمفظ بصمة التأنفسيـ أف تككف مختمفة ، أم : أف 

؛ لذلؾ صحَّ أف تقع مكقعو غ ، كالكماؿ ، قريبة مف معنى اإلتماـ كاإلسبا ،
 لتقارب معانييا مف معناه ، كىذا ىك الذم أكىـ الدامغاني كالفيركزآبادم عمى

كأرادكا إيياـ غيرىـ نيـ مف اختبلقيا ، ؛ أك ىك الذم مكٌ أنَّيا جاءت أكجينا لو 
؛ ألنَّيا ليست معاني مختمفة  ؾكذلأف تككف  ال تصحٌ كىي عمى أنَّيا أكجو 
كىي كاف ، ، يجمعيا مع اإلتماـ معنى كاحد معاف مترادفة ىي متباينة ، بؿ 

اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا بمعانييا الخاصة ، كىي المعاني 
، تيا الالمقصكدة في القرآف الكريـ ، فجعميا أكجينا لئلتماـ ييعدُّ تحريفنا لدال

بيف اإلتماـ كالكماؿ عمى الرغـ مف أفَّ  الدامغاني  كاضح كجميّّ  فالفرؽ مثبلن 
، قاؿ ابف فارس : ))التاء كالميـ أصؿ صرح بأفَّ الكماؿ ىك التماـ بعينو 

َـّ الشيء : إذا كمؿ كمف ىذا ...  كاحد منقاس ، كىك دليؿ الكماؿ ، كيقاؿ ت
كقاؿ  (ُ)المطمكب((الباب التميمة ، كأنيـ يريدكف أنَّيا تماـ الدكاء كالشفاء 

إلى حد ال يحتاج إلى شيء خارج عنو ،   نتياؤهالراغب : ))تماـ الشيء ا
  (ِ) كالناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنو((
ُـّ فالتماـ ىك الجزء األخير الذم  يء ، فتتـ بو أجزاؤه فيصبح الش بو يت

جعؿ الدامغاني الكجو الثاني لمتماـ بمعنى اإلسباغ في قكلو ، كقد  كامبلن 
ـى : )تعالى  ـي اإًلٍسبلى ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
كمعنى : ...  قاؿ الكاحدم : ))أجمعكا عمى أفَّ المراد باليـك يـك عرفة (ًديننا

فمـ ينزؿ بعد ىذه اآلية شيء مف ...  أم : بياف الفرائضـ أكممتي لكـ دينك
ـٍ ًنٍعمىًتيكقكلو : )...  الفرائض مىٍيكي ( يريد أنَّو أنجز ليـ ما كىأىٍتمىٍمتي عى

                                                 

(
ٔ

 . ٕٙٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 .ٓٙٗ( اٌّفشداح ص 
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كلك  (ُ)ككاف مف تماـ نعمتو أف دخمكا مكة آمنيف مطمئنيف((...  كعدىـ
الديف  راد أفَّ رجعنا إلى معنى التماـ كالكماؿ كالفرؽ بينيما يتضح بأفَّ الم

، فيو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  فرائضو يكـ عرفة الذم حجٌ  كممت
ف ، ككاف إكماؿ الدي فأصبح بيا كامبلن  فبأداء ىذه الفريضة تمَّت أركاف الديف

ديف  سبحانو عمى المسمميف ، كأنَّو بإكماؿ الاا ىك آخر النعـ التي أنعـ بي
تمت نعـ ا عمى المسمميف ، فأكؿ نعمة أنعميا ا سبحانو عمى المسمميف 

تمتيا فتح مكة التي مبعث الرسكؿ صمى ا  عميو كسمـ ، كمف النعـ الظاىرة 
ؾ قاؿ لذلنعمة ا عمينا ؛ بو ، ككاف آخرىا إكماؿ الديف الذم تمَّت 

ـٍ ًنٍعمىًتيسبحانو : ) مىٍيكي : اآلية فقاؿ الزمخشرم التفسير فسَّر يذا بك ( كىأىٍتمىٍمتي عى
ـ أكممتي بإكماؿ أمر الديف كالشرائع ، كأنَّو قاؿ : اليك  ))أتممتي نعمتي عميكـ
  (ِ) عميكـ بذلؾ(( يلكـ دينكـ كأتممتي نعمت

معناه غير معنى اإلتماـ ، قاؿ ككذلؾ اإلسباغ  اإلتماـ واإلسباغ :
))كشيء سابغ ، أم : كامؿ كاؼ ،  (ّ) : ))درع سابغ : تاـ كاسع((الراغب 
ا ٍسبيغ سيبيى الشيءي كسبىغ  : طاؿ إلى األرض كاتسع ، ككؿ شيء طاؿ إلى كغن

األرض فيك سابغ ، كقد أسبغ فبلف ثكبو ، أم : أكسع ، كسبغت النعمة 
سباغ الكضكء : المبالغة فيو ، كأسبغ ا عميو النعمة :  سيبكغنا : اتسعت ، كا 

نَّيـ في سبغة مف العيش ، أم : سعة ، كسبغى عككسَّ أكمميا كأتمَّيا   يا ، كا 
 (ْ) المطر : دنا إلى األرض كامتدَّ((

رنا بنعمو عمينا بأنَّيا قد أحاطتنا راد ا سبحانو كتعالى أف يذكٌ أ فممَّا
مف كؿ جانب حتى اشتممت عمينا كما اشتممت عمينا ألبستينا قاؿ سبحانو : 

                                                 

(
ٔ

 . .  ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٕ

 . 4ٖ٘/ٔ( اٌىشاف 

(
ٖ

 . 4ٕٕ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/2( ٌغاْ اٌعشا 
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ـٍ نً ) مىٍيكي بىاًطنىةن كىأىٍسبىغى عى مـ يستعمؿ لفظ التماـ كال { فَِ(}لقماف : عىمىوي ظىاًىرىةن كى
 استعمؿ لفظ اإلسباغ ، ألنَّو يعني التماـ كالكماؿ كاالتساع فييمابؿ الكماؿ 

أبقينا )اإلتماـ( عمى معناه  فما مف أحد يشؾ أك يمارم أنَّو لك
المكضكع لو ، ككما عرَّفو أىؿ المغة في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو 

إلى المنسكبة إليو لما اختؿَّ شيء مف معناه قدر قطمير ؟ فما الداعي إذف 
ة أحد بأنَّو ليس مف داع إلى ذلؾ سكل النيٌ  جعمو بيذه األكجو ؟! فيؿ يشؾٌ 
 المسبقة في اختبلؽ الكجكه ؟! 

كاألكجو التي نسبكىا إلى اإلتماـ التي تحمؿ معانييا الخاصة بيا 
كاحدة مف جية ترادفيا ، أم : أفَّ كؿ كجو منيا يمثؿ المعنى القريب مف 
اإلتماـ ال اإلتماـ بعينو ، كيبدك أفَّ أقرب المرادفات إليو ىك الكماؿ ، حتى 

يعني اآلخر بعينو كلكف مع ذلؾ فميس أحدىما ، جعمكه بمعنى اإلتماـ  بعينو 
، بؿ ال بد مف أف يككف بينيما فرؽ في الداللة ، حتى فرَّؽ العسكرم ))بيف 

اسـ الجتماع أبعاض المكصكؼ بو ؛ كليذا : الكماؿ كالتماـ أفَّ قكلنا كماؿ 
قاؿ المتكممكف : العقؿ : كماؿ عمكـ ضركريات يميز بيا القبيح مف الحسف ، 

: تماـ عمكـ ؛ ألفَّ التماـ اسـ لمجزء كالبعض يريدكف اجتماع عمكـ ، كال يقاؿ 
الذم يتـ بو المكصكؼ بأنَّو تاـ ، كليذه قاؿ أصحاب النٍَّظـ : القافية تماـ 
البيت ، كال يقاؿ : كماؿ البيت ، كيقكلكف : البيت بكمالو ، أم : باجتماعو ، 

ض كالبيت )الشعرم( بتمامو ، أم : بقافيتو ،  كيقاؿ : ىذا تماـ حقؾ لمبع
  (ُ)الذم يتـ بو الحؽ ، كال يقاؿ كماؿ حقؾ((

ألنَّيا  ؛ أف تككف أكجينا لئلتماـ كالكفاء كالكماؿ كاإلسباغ ال يصحٌ 
، كاألكجو الحقيقية ىي التي تككف معانييا  مترادفة ، أم : متقاربة يمعان

 تماـ لتقارب معانييا مف معناه .مختمفة متباينة ، كقد جاز أف تقع مكقع اإل

                                                 

(
ٔ

 .  4ٕٗ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 
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ف ترادفت إالٌ فالتماـ ك  أفَّ لكؿ منيا معناه  ، كقد   الكماؿ كاإلسباغ كا 
لككف الناس ال يعنكف  حدىا مكقع اآلخر ،جاز في كبلـ الناس أف يقع أ

أفَّ ىذا غير جائز في القرآف الكريـ ؛  كؽ المعنكية الخاصة بينيا ، إالٌ بالفر 
بيف األلفاظ المترادفة ألفَّ المعاني الخاصة كالفركؽ الداللية ميما دقَّت 

 .صكدة في كتاب ا قصدنا مق
، كقد ليو متقاربة في معانييا قد تبيَّف أفَّ اإلتماـ كاألكجو المنسكبة إف

في معانييا تدخؿ في  فَّ األلفاظ المتقاربةأجمع أىؿ المغة كما تقدـ عمى أ
 باب الترادؼ ال في باب كجكه المفظ المشترؾ .

بأفَّ األكجو المزعكمة لئلتماـ قد اختمقيا كينبغي أف ال يشؾ باحث 
ـى عبَّر القرآف  أصحاب كتب الكجكه ، كالدليؿ عمى ذلؾ أنَّيـ لك سيئمكا : ًل
 الكريـ عف الكفاء ، كالكماؿ ، كاإلسباغ ، بمفظ اإلتماـ كلـ يعبّْر عنيا

قرآف عكا بأفَّ الإمَّا أف يدٌ :  بأحد أمريف لما استطاعكا اإلجابة إالٌ  ؟بألفاظيا 
الكريـ ألحف فعبَّر عف المعاني المذككرة بغير ألفاظيا ، ككضع المفظ في غير 
مكضعو ، كىذا ما اليستطيع أحد أف يدعيو ، ألنَّو ما مف أحد يستطيع أف 
مَّا أف يضطركا لمقكؿ بالحقيقة فيجيبكا بأفَّ القرآف الكريـ  يثبت ىذا االدعاء ، كا 

؛ ألنَّو أراد معنى اإلتماـ ، كلـ يعبّْر عنيا  عف ىذه المعاني بمفظ اإلتماـعبَّر 
 .الضبلؿ  إالٌ  بألفاظيا ؛ ألنَّو لـ يرد معانييا ، كىذا ىك الحؽ كما بعد الحؽ

عؿ المترادفات في كتب الكجكه مف الكجكه ىدـ لمغة القرآف كفي ج
 الكريـ مف جانبيف :
الدامغاني كالفيركزآبادم اإلتماـ عمى ثبلثة أكجو :  ؿى عى جى األكؿ : 

اإلتماـ كىك ىذه األكجو مف معنى  ، فخمتٍ الكفاء ، كالكماؿ ، كاإلسباغ 
، كىذا يعني أنَّيـ جردكا اإلتماـ مف معناه ،  المراد في جميع شكاىدىا المعنى

 كليس ثمة ىدـ لمغة أكبر مف إفراغ مفرداتيا مف محتكاىا .
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جعؿ المرادفات مف أكجو اإلتماـ يعني جعؿ كؿ ٌدـ أف تقالثاني : 
أفَّ ىذه المرادفات ميما بمغت شدة كقد تبيَّف كتأكَّد  كجو منيا مطابقنا لمعناه ،

ًعؿ لفظنا مشتركنا بمعانييا الخاصة ، فينشأ ترادفيا تفترؽ عف بعضيا كعمَّ  ا جي
كبة إليو ، كىذا مف جعميا  بمعناه تحريؼ لداللتو في كؿ شكاىد األكجو المنس

يككف بتحريؼ داللة مفرداتيا كجعميا بمعاني مفردات أخرل ، ك ىدـ آخر لمغة 
، كىذا المأخذ كالذم ، مما يؤدم إلى خمط معاني األلفاظ بعضيا ببعض 

قبمو ال يحصبلف في باب الكجكه الحقيقية لمفظ المشترؾ ؛ ألنَّو كما تقدـ ، 
و المنسكبة إليو ، بؿ ينطبؽ ليس لو معنى خاص يميزه مف معاني األكج

  .  معنى كؿ كجو بالقدر نفسومعناه عمى 
فظ ككؿ ما ذكرتو فيما تقدـ عف أكجو لفظ اإلتماـ ينطبؽ عمى كؿ ل

 ككجكه األلفاظ اآلتية :  اتخذكا مف مرادفاتو أكجينا لو
قاؿ الدامغاني : ))تفسير اإلتياف عمى ستة عشر اإلتياف : -ٖ

كاإلصابة ، كالقمع ، كالعذاب ، كالسكؽ ، كالجماع ، كالعمؿ ، كجينا : الدنك ، 
كاإلقرار كالطاعة ، كالخمؽ ، كالمجيء ، كالظيكر ، كالدخكؿ ، كالمضي ، 

 كاإلرساؿ ، كالمفاجأة ، كالنزكؿ .
(}النحؿ : أىتىى أىٍمري الٌموً فكجو منيا ، اإلتياف : الدنك ، قكلو تعالى : )

 ،  كىي الساعة . { أم : قرب أمر ا كدناُ
كالكجو الثاني ، اإلتياف : اإلصابة ، قكلو تعالى في سكرة األنعاـ : 

ـٍ عىذىابي الٌموً )  { يعني : أصابكـ .َْ(}األنعاـ : قيٍؿ أىرىأىٍيتيكيـ ًإٍف أىتىاكي
كالكجو الثالث ، اإلتياف : القمع ، قكلو عز كجؿ في سكرة النحؿ : 

 { يعني : قمع بنياف ديارىـ ِٔ(}النحؿ : فى اٍلقىكىاًعدً فىأىتىى الٌموي بيٍنيىانىييـ مّْ )
كالكجو الرابع ، اإلتياف : العذاب ، قكلو عز كجؿ في سكرة الحشر : 

ـٍ يىٍحتىًسبيكا) ٍيثي لى ـي المَّوي ًمٍف حى  { أم : عذبيـ ا تعالى ِ(}الحشر : فىأىتىاىي
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النحؿ : سكرة إلتياف : السكؽ ، قكلو تعالى في الكجو الخامس ، ا
{ أم : يسكؽ إلييا رزقيا مف ُُِ(}النحؿ : يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا رىغىدنا مّْف كيؿّْ مىكىافو )

 كؿ مكاف 
أىتىٍأتيكفى الذٍُّكرىافى ًمفى السادس ، اإلتياف : الجماع ، قكلو عز كجؿ : )

ا{ ككقكلو تعالى : )ُٓٔ(}الشعراء : اٍلعىالىًميفى  ـٍ لىتىٍأتيكفى الرّْجى تىٍقطىعيكفى أىًئنَّكي ؿى كى
ـي اٍلمينكىرى  تىٍأتيكفى ًفي نىاًديكي  {                                           ِٗ(}العنكبكت : السًَّبيؿى كى

كالكجو السابع ، اإلتياف : العمؿ ، قكلو تعالى في سكرة العنكبكت 
ـي اٍلمينكىرى ) تىٍأتيكفى ًفي نىاًديكي ناديكـ  { أم : تعممكف فيِٗ(}العنكبكت : كى

 المنكر .                                                                                
ًإف كيؿُّ كالكجو الثامف ، اإلتياف : اإلقرار كالطاعة ، قكلو كتعالى : )

ٍبدنا { أم : مقر لو ّٗ(}مريـ : مىف ًفي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض ًإال آًتي الرٍَّحمىًف عى
 بكدية .بالع

كالكجو التاسع ، اإلتياف : الخمؽ ، قكلو تعالى في سكرة المبلئكة : 
مىى ذىًلؾى قىًديرنا) كىافى الٌموي عى ًريفى كى يىٍأًت ًبآخى ـٍ أىيُّيىا النَّاسي كى (}النساء : ًإف يىشىٍأ ييٍذًىٍبكي

 { يعني : إف يشأ ييمككـ كيميتكـ ، كيخمؽ خمقنا جديدنا ُّّ
تياف : المجيء بعينو ، قكلو تعالى في سكرة كالكجو العاشر ، اإل

 { يعني : فجاءت إلى قكميا بكلدىا ِٕ(}مريـ : فىأىتىٍت ًبًو قىٍكمىيىا تىٍحًمميوي مريـ : )
ميبىشّْرنا الكجو الحادم عشر ، اإلتياف : الظيكر ، قكلو تعالى : ) كى

 : يظير كيخرج { يعني ٔ(}الصؼ : ًبرىسيكؿو يىٍأًتي ًمف بىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىدي 
الكجو الثاني عشر ، اإلتياف : الدخكؿ ، قكلو عز كجؿ في سكرة 

 { أم : ادخمكىا مف أبكابياُٖٗ(}البقرة : كىٍأتيكٍا اٍلبيييكتى ًمٍف أىٍبكىاًبيىاالبقرة : )
الكجو الثالث عشر ، اإلتياف : المضي قكلو عز كجؿ في سكرة 

مىى اٍلقىرٍ الفرقاف : ) لىقىٍد أىتىٍكا عى (}الفرقاف : يىًة الًَّتي أيٍمًطرىٍت مىطىرى السَّ كى { ٍَْكءو
 يعني : كلقد مضكا عمى القرية 
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بىٍؿ أىتىٍينىاىيـ الكجو الرابع عشر ، اإلتياف : اإلرساؿ ، قكلو تعالى : )
نَّييـٍ لىكىاًذبيكفى  ؽّْ كىاً   { يعني : أرسمنا جبريؿ بالقرآف َٗ(}المؤمنكف : ًباٍلحى

اإلتياف : المفاجأة ، قكلو تعالى في سكرة الكجو الخامس عشر ، 
نىا لىٍيبلن أىٍك نىيىارنايكنس : )  {ِْ(}يكنس : أىتىاىىا أىٍمري

أىتىاىىا الكجو السادس عشر ، اإلتياف : النزكؿ : قكلو عز كجؿ : )
نىا لىٍيبلن أىٍك نىيىارنا كمثؿ ىذا قاؿ ابف الجكزم (ُ){((ُٕ(}إبراىيـ : أىٍمري

  (ِ)كالفيركزآبادم
أينما كرد في كتاب ا ، أما الكجكه بعينو اإلتياف يعني اإلتياف 

 أربع طرائؽ : ختمىقة بمالمذككرة المنسكبة ف
االكلى : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو : فاإلصابة ، كالسكؽ ، 
كالمجيء ، كالظيكر ، كالدخكؿ ، كالمضي ، كاإلرساؿ  ، كالنزكؿ ، كما جاء 

، كالعاشر ، كالحادم عشر ، كالثاني عشر ،  في الكجو الثاني ، كالخامس
كالثالث عشر ، كالرابع عشر ، كالسادس عشر ، قريبة مف معنى اإلتياف ، 
كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه ، أك 
ىي مما أفاد كخالؼ المعنى المراد ، كاأللفاظ المترادفة التي جعمكىا مف أكجو 

تياف التي تحمؿ معانييا الخاصة كاحدة مف جية ترادفيا ، أم : أفَّ كؿ اإل
 كجو منيا يمثؿ المعنى القريب مف اإلتياف ال اإلتياف بعينو .

جعمكا )أتى( في الكجو الثانية : جعؿ المفظ بمعاني السياؽ : فقد 
ٍعميو أىتىى أىٍمري الٌموً األكؿ بمعنى : دنا كاقترب ، في قكلو تعالى : ) ( كالصحيح جى

مف باب التعبير عف المستقبؿ بصيغة الماضي لتحقؽ كقكعو فكأنَّو قد أتى 

                                                 

(
ٔ

 . ٔٗاٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص ٠ٕٚظش : ٚجٖٛ  ٓ٘-2ٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 .ٙٗ-ٗٗ/ٕٚ ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  2٘-ٙ٘( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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، فيك إذف معنى السياؽ ال معنى  كمثؿ ىذا في القرآف الكريـ كثير (ُ) ككقع
  أتى 

ككذلؾ جعميـ اإلتياف في الكجو الثامف بمعنى : اإلقرار كالطاعة في 
السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض ًإال آًتي الرٍَّحمىًف  ًإف كيؿُّ مىف ًفيقكلو كتعالى : )

ٍبدنا ٍبدنا{ مفيكـ مف قكلو : )ّٗ(}مريـ : عى ( أم : ىك معنى السياؽ ، كليس عى
معنى اإلتياف ؛ ككذلؾ جعميـ اإلتياف في الكجو الخامس عشر بمعنى : 

نىا لىٍيبلن أىٍك نىيىارناالمفاجأة في قكلو : ) جاء مف عدـ { ِْ(}يكنس : أىتىاىىا أىٍمري
ا معنى السياؽ كليس معنى اإلتياف ، ككذلؾ  تعييف إيتاء أمره ، فيك أيضن

ًإف يىشىٍأ جعميـ اإلتياف في الكجو التاسع بمعنى : الخمؽ في قكلو تعالى : )
مىى ذىًلؾى قىًديرنا كىافى الٌموي عى ًريفى كى يىٍأًت ًبآخى ـٍ أىيُّيىا النَّاسي كى { ُّّ(}النساء : ييٍذًىٍبكي

مف أفَّ اآلخريف قيًصد بيـ الذيف لـ ييخمقكا ، فيك معنى السياؽ كليس  جاء
 معنى اإلتياف ، بؿ معنى الخمؽ متعمؽ بالمأتيّْ بيـ كليس باإلتياف . 

اإلتياف بمعنى القمع في الكجو  جعمكاالثالثة : تأكيؿ صفات ا : فقد 
{ كبمعنى ِٔ(}النحؿ : اٍلقىكىاًعدً  فىأىتىى الٌموي بيٍنيىانىييـ مّْفى الثالث في قكلو تعالى : )

ـٍ العذاب في الكجو الرابع في قكلو تعالى : ) ٍيثي لى ـي المَّوي ًمٍف حى فىأىتىاىي
كاإلتياف في شكاىد ىذيف الكجييف ىك مف صفات { ِ(}الحشر : يىٍحتىًسبيكا

لو أصحاب كتب البارئ عز كجؿ ، كليس مف صفات  البشر ، كقد تأكٌ 
ال يجكز كال يصح ، كصفات ا سبحانو  ، كالعذاب الكجكه بمعنى القمع

إقحاميا بيف كجكه أم لفظ كاف ، ألنَّيا ال تشبو صفات البشر ، قاؿ ا 
فذات ا  {ُُ(}الشكرل : لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي البىًصيرتعالى : )

                                                                  .ليس كمثميا شيء ، ككذلؾ صفاتو ليس كمثميا شيء 

                                                 

(
ٔ

 . 24٘( ٠ٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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اإلتياف في  فظ بمعاني المجاز كالكناية : فجعميـالرابعة : جعؿ الم
الكجو السادس بمعنى الجماع يعدُّ مف الكنايات  كليس مف الكجكه في قكلو 

كذلؾ جعميـ اإلتياف { ك ُٓٔ(}الشعراء : أىتىٍأتيكفى الذٍُّكرىافى ًمفى اٍلعىالىًميفى تعالى : )
ـي بمعنى العمؿ في الكجو السابع في قكلو تعالى  : ) تىٍأتيكفى ًفي نىاًديكي كى

{ ألفَّ المراد مف المنكر ))المضارطة ، كالمجامعة ، ِٗ(}العنكبكت : اٍلمينكىرى 
كىذه مف الكنايات كليست مف الكجكه  فإنَّو ))ييكنى  (ُ)كالسباب ، كالفحش((

أىتىٍأتيكفى الذٍُّكرىافى ًمفى باإلتياف عف الكطء كمنو : أتى امرأتو ، كقكلو تعالى : )
اؿى شىٍيكىةن مّْف ديكًف  { كقكلو تعالى : )ُٓٔ(}الشعراء : اٍلعىالىًميفى  لىتىٍأتيكفى الرّْجى
  (ِ) ك مف أحسف الكنايات(({ مف ذلؾ ، كىٓٓ(}النمؿ : النّْسىاء

أفَّ أقرب معاني األلفاظ المرادفة   تقدَّـ أتى وجاء في القرآف الكريـ :
كالدليؿ عمى ذلؾ حتى قالكا بكحدة معنيييما ، ىك المجيء ،  إلى اإلتياف
ؼ معاجـ المغة لئلتياف اه بعينو في الكجو العاشر ، ككذلؾ تعريجعميـ إيٌ 

قاؿ محقؽ الفركؽ المغكية لمعسكرم : ))نبلحظ في فركؽ  بالمجيء ،
ف كانت  العسكرم شيئنا مف التعسؼ كالتكمؼ كمحاكلتو التماس الفركؽ حتى كا 
ا في طائفة مف األلفاظ التي  ضعيفة أك ليست بثبت ، كيبدك ىذا األمر كاضحن

، كيفرؽ العسكرم بيف أتى كجاء تفريقنا غير لغكم ...  لـ يستطع التفرقة بينيا
نحكم ، ثـ يعترؼ باستعماؿ أحدىما مكضع اآلخر ، كفي المساف ، 

كفي إصبلح ، المجيء : اإلتياف ، كفي مكاف آخر منو ، اإلتياف : المجيء 
كمف المعمكـ أفَّ معاجـ المغة تعرّْؼ المفظ (ّ) المنطؽ ، كقد أتيتو : إذا جئتو((

فبل بدَّ معنا معاني إليو ، كبما أفَّ القرآف الكريـ قد استعمؿ المفظيف بأقرب ال
مف أفَّ يككف بينيما فرؽ ما في الداللة ؛ ألفَّ المفظ القرآني ال يطابؽ معناه 

                                                 

(
ٔ

 . 24ٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٕ

 . 4ٔ/٠ٖٚ2ٕظش : دا  اٌعشٚط  ٙ٘/ٔ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٖ

 والَ اٌّذمك يٟ ِمذِذٗ ٌٍىذاا  . ٖٕ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 
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بخبلؼ كبلـ الناس ؛ فالناس غالبنا ما يركمكف مف استعماؿ  المفظ نفسو ، إالٌ 
معانييا الخاصة ؛ لذلؾ شاع األلفاظ معانييا العامة مف دكف النظر إلى 

تَّابنا كشعراء كضعيـ األلفاظ بعضيا مكضع بعض ؛ لتقارب دالالتيا عندىـ كي 
مكجكدنا في كتب البشر ، فإنَّو ال كجكد لو البتة في كتاب ا ، كىذا إف كاف 

فرَّؽ بينيما العسكرم بػ))أفَّ قكلؾ : جاء فبلف ، كبلـ تاـ ال يحتاج إلى ، كقد 
ؾ : أتى فبلف ، يقتضي مجيئو بشيء ؛ كليذا يقاؿ : جاء فبلف صمة ، كقكل

نفسو ، كال يقاؿ : أتى فبلف نفسو ، ثـ كثر ذلؾ حتى استعمؿ أحد المفظيف 
يككف المعنيُّ بو المتعدم بحرؼ الجر  (جاء)ففي  (ُ) في مكضع اآلخر((
المأتي بو بو  ، كفي أتى يككف المعنيُّ  فاعؿ ، كبالمجيء بوالجائي ، أم : ال

تياف مجيء بسيكلة ، كمنو ))اإلكفرَّؽ الراغب بينيما أفَّ مف دكف الفاعؿ ، 
)) المجيء كاإلتياف ، لكف المجيء ))كأفَّ  (ِ)قيؿ لمسيؿ المار عمى كجيو أتيّّ

كقاؿ الزركشي : ))فذكر ا )جاء(  (ّ)أعـ ؛ ألفَّ اإلتياف مجيء بسيكلة((
 (ْ) ى( في مكضع األعياف كاألزماف((في مكضع األعياف في الماضي ، ك)أت

يضاؼ إلى ما تقدـ ذكره أفَّ داللة )جاء( عمى معنى المجيء أشد  
كأأصؿ مما ىك في )أتى( كىذا ما أشار إليو الراغب بقكلو : ))كاإلتياف قد 
ف لـ يكف منو الحصكؿ ، كالمجيء يقاؿ اعتبارنا  يقاؿ باعتبار القصد ، كا 

كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ )أتى( إذا دخمت عمييا ىمزة التعدية  (ٓ)بالحصكؿ((
تتغير داللتيا إلى معنى )أعطى( بينما تبقى )جاء( عمى معناىا كقكلو 

اضي ًإلىى ًجٍذًع النٍَّخمىةً تعالى : ) اءىىا اٍلمىخى { كتاء الفعؿ )أتى( ِّ(}مريـ : فىأىجى
                                                 

(
ٔ

 . ٌٍٖ٘ٗغ٠ٛج ص ( اٌفشٚق ا

(
ٕ

 .ٕٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 . 4ٓٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 . 2ٖ٘-2ٕ٘( اٌتش٘اْ ص 

(
٘

 . 4ٓٔ( اٌّفشداح ص 
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ؿ تحذؼ تمفظنا صكت ميمكس ، كينتيي بألؼ ليس ىناؾ ما يمـز مدَّىا ، ب
عند الكصؿ ، كجيـ الفعؿ )جاء( صكت مجيكر، كمدُّ ألفو مقفىؿ باليمزة ، 

 فمفظ األكؿ أخؼ ، كلفظ الثاني أقكل .
، بمعنى كاحد  (جاء)ك (أتى)كمف الشكاىد القرآنية التي تبدك فييا 

ًديثي ميكسىى }قكلو تعالى : ) ًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي { ًإٍذ رىأىل نىارنا فىقىاؿى الىٍ ٗكىىىٍؿ أىتىاؾى حى
مىى النَّاًر ىيدنل } ٍنيىا ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عى { فىمىمَّا أىتىاىىا َُآنىٍستي نىارنا لَّعىمّْي آًتيكيـ مّْ

بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس ُُنيكًدم يىا ميكسىى } { ًإنّْي أىنىا رى
ى ميكسىى) { كقكلو تعالى :ُُ(}طو : طيكنل سىارى ًبأىٍىًمًو آنىسى  فىمىمَّا قىضى ؿى كى األجى

بىرو  اًنًب الطُّكًر نىارنا قىاؿى الٍىًمًو اٍمكيثيكا ًإنّْي آنىٍستي نىارنا لَّعىمّْي آًتيكيـ مٍّْنيىا ًبخى ًمف جى
ـٍ تىٍصطىميكفى } ٍذكىةو ًمفى النَّاًر لىعىمَّكي اًطًئ اٍلكىاًدم { فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدم ًمف شى ِٗأىٍك جى

رىًة أىف يىا ميكسىى ًإنّْي أىنىا المَّوي رىبُّ  األٍيمىًف ًفي اٍلبيٍقعىًة اٍلميبىارىكىًة ًمفى الشَّجى
ًإٍذ قىاؿى ميكسىى الٍىًمًو ًإنّْي { كقكلو تعالى : )َّ-ِٗ(}القصص : اٍلعىالىًميفى 

بىرو أىٍك آًتيكيـ ًبًشيى  ٍنيىا ًبخى ـٍ تىٍصطىميكفى }آنىٍستي نىارنا سىآًتيكيـ مّْ { فىمىمَّا ٕابو قىبىسو لَّعىمَّكي
افى المًَّو رىبّْ  سيٍبحى ٍكلىيىا كى مىٍف حى اءىىا نيكًدمى أىف بيكًرؾى مىف ًفي النَّاًر كى جى

 { ٖ(}النمؿ : اٍلعىالىًميفى 
كانتيائيا بحركة مفتكحة ناسب استعماليا مف دكف جاء  (أتى)لخفة 

القصص ، أك لمداللة عمى أفَّ فاعمو لـ في اإلتياف المفتكح في سكرة طو ك 
يتمكَّف مف الكصكؿ إلى الغاية التي أراد أف يأتي إلييا ، أك لـ يستقر فييا بعد 
، أك ألنَّو لـ يزؿ في حاؿ إتياف إلى المكضع المراد ، الذم يشبو حاؿ المركر 

( ٍيؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمى عميو ، جاء في تفسير اآلية التي في سكرة طو : ))كقكلو : )
ركل ابف مسعكد عف النبي صمى ا عميو كسمـ : كانت نعبل مكسى مف جمد 
حمار ميت ، كىذا قكؿ أكثر المفسريف ، قيؿ لمكسى : ال تدخؿ الكادم كىما 

 (ُ)المقدسة فتنالو ببركتيا((كلكف أيًمر بخمعيما ليباشر تراب األرض ...  عميؾ
                                                 

(
ٔ

 .ٖٕٓ/٘ٚصاد اٌّغ١ش  ٕٕٓ/ٖ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ٌٍٛادذٞ 
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كىذا يعني أفَّ مكسى  (ُ)فينا(())أم : طأ األرض حافينا كما تدخؿ الكعبة حا
نَّما عميو السبلـ  حيف ناداه ا لـ يكف قد كصؿ بعد مكضع النار ، كا 
 ككذلؾ كانت مناداة ا لو في سكرة القصص . (ِ) ))اقترب منيا((

استعممت مف تيا كلككنيا مقفمة باليمزة فمقكٌ   (جاء) (أتى)كبخبلؼ 
مكسى عميو الغاية التي أراد  كصكؿ، لمداللة عمى  دكف أتى في سكرة النمؿ

السبلـ أف يجيء إلييا ، ذلؾ ببمكغ مكضع النار ، حتى ناداه ا كىك في 
ٍكلىيىا)كسطيا ،  مىٍف حى اءىىا نيكًدمى أىف بيكًرؾى مىف ًفي النَّاًر كى جاء في  (فىمىمَّا جى
نار عظيمنا حيث انتيى إلييا ، كال فمما أتاىا كرأل منظرنا ىائبلن التفسير : 

 ، كال تزداد الشجرة إالٌ تكقدنا  رة خضراء ، كال تزداد النار إالٌ تضطـر في شج
، قاؿ ابف  خضرة كنضرة ، ثـ رفع رأسو فإذا نكرىا متصؿ بعناف السماء

نَّما كانت نكرنا يتكىج ( مىف ًفي النَّارً ، كقكلو تعالى ) عباس : لـ تكف نارنا ، كا 
ٍكلىيىاى : )أم : مكسى عميو السبلـ ، كقكلو تعال مىٍف حى م : المبلئكة الذيف أ (كى

، كفي كأنت في كسط ىذه النار: بكرؾ فيؾ يا مكسى  ىـ حكليا ، كالمعنى
                                                                                                                                (ّ)المبلئكة الذيف ىـ حكليا 

فبيف )جاء( ك)أتى( فركؽ عامة يمكف أخذىا في الحسباف ىي : أفَّ  
األصؿ في )جاء( الحصكؿ كالقصد كما قرب كأف يككف مصاحبنا لما يجيء 

كاألصؿ في )أتى( خبلؼ ذلؾ ، كمف  خبلؿ ىذه الفركؽ العامة يمكف  بو ،
منيما في القرآف الكريـ كمف ا اليدل  أف ندرس كأف نفرّْؽ بيف داللة كؿٍّ 

 كالسداد . 
الحصكؿ كعدـ الحصكؿ : مف األمكر التي لـ ينتبو عمييا أىؿ -ُ

جاء( ك)أتى( المغة كالتفسير في أغمب الظف  ، كىك يصرحكف بكحدة داللة )
                                                 

(
ٔ

 .ٖٔٔ/ٔٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٕ

 .ٕ٘ٓ/٘( دفغ١ش اةٓ وث١ش 

(
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 .2ٕ/ٙٚدفغ١ش اةٓ وث١ش  ٕٕٔ/2اٌمشآْ ( ٠ٕظش : اٌجاِع ألدىاَ 
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مر ، كلـ أفَّ القرآف الكريـ استعمؿ مف اإلتياف الفعؿ الماضي كالمضارع كاأل
الفعؿ الماضي مما يدؿ عمى أفَّ األصؿ في المراد  يستعمؿ مف المجيء إالٌ 

كلو ، لذلؾ لـ يستعمؿ األكؿ مف المجيء حصكلو ،  كمف اإلتياف عدـ حص
ي تفيد في أف الفعؿ قد حصؿ بالصيغة الدالة عمى الزمف الماضي الت إالٌ 

ككقع ، في حيف استعمؿ الثاني بالصيغ الثبلث الفعؿ الماضي كالمضارع 
الداؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ كاألمر الداؿ عمى االستقباؿ ، كىذا متأتٍّ مف 

د ر ك  حصؿ ، ك)أتى( فيما لـ يحصؿ ؛ لذلؾ أف )جاء( يككف في األصؿ فيما
الفعؿ  دكر مكضعنا ، ك  ِٕٕآف الكريـ في الفعؿ الماضي مف المجيء في القر 

في ىذه القضية كال  مكضعنا ، فقد باف السرٌ  ْٕالماضي مف اإلتياف في 
حاجة بعد ذلؾ أف نبيف الفرؽ الداللي بينيما في صيغتى المضارع كاألمر ، 
لذلؾ سنقصر سعينا في التعرؼ إلى الفرؽ الداللي بينيما في صيغة الفعؿ 

 بيذه الصيغة .  يء لـ يرد في القرآف الكريـ إالٌ الماضي ، كما أفَّ المج
في مكاضع كثيرة  لكاقع فاعبلن ء( إلى تاء المخاطب افقد أهسًند )جا

ستة كعشريف مكضعنا كانت في جميع المكاضع فيما حصؿ كقكلو  بمغتٍ 
مىا كىاديكٍا يىٍفعىميكفى تعالى : ) ؽّْ فىذىبىحيكىىا كى { ُٕ(}البقرة : قىاليكٍا اآلفى ًجٍئتى ًباٍلحى

نىذىرى كقكلو تعالى : ) مىا كىافى يىٍعبيدي قىاليكٍا أىًجٍئتىنىا ًلنىٍعبيدى الٌموى كىٍحدىهي كى
نىا مىٍيًو كقكلو تعالى : ) {َٕ(}األعراؼ : آبىاؤي ٍدنىا عى قىاليكٍا أىًجٍئتىنىا ًلتىٍمًفتىنىا عىمَّا كىجى
ا ًجٍئتـي ًبًو السٍّْحري كقكلو تعالى : ) {ٖٕ(}يكنس : آبىاءنىا (}يكنس : قىاؿى ميكسىى مى
مىى قىدىرو يىا ميكسى كقكلو تعالى ) {ِٖ كقكلو تعالى :  {َْ(}طو : ىثيَـّ ًجٍئتى عى
لىٍك ًجٍئتيؾى ًبشىٍيءو مًُّبيفو ) المكاضع فيما  { كلـ ترد في ىذهَّ(}الشعراء : قىاؿى أىكى

لىًئف ًجٍئتىييـ ًبآيىةو لىيىقيكلىفَّ الًَّذيفى في مكضعيف في قكلو تعالى : )لـ يحصؿ إاٌل  كى
ٍبًطميكفى  كا ًإٍف أىنتيـٍ ًإال مي ا ًجٍئتىنىا كقكلو تعالى : ) {ٖٓ(}الركـ : كىفىري قىاليكٍا يىا ىيكدي مى

ه مما يمكف حصكلو ، ألفَّ المراد كاستعمؿ )جاء( ألنَّو عدٌ  {ّٓ(}ىكد : ًببىيّْنىةو 
ى( إلى المجيء بآية مف اآليات أك بينة مف البينات ، بينما لـ ييسنىد )أت
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لى في مكضع كاحد ، ىك قكلو تعالى : ) ضمير المخاطب الفاعؿ إالٌ  ًئٍف أىتىٍيتى كى
{ كقد استعمؿ )أتى( ُْٓ(}البقرة : الًَّذيفى أيٍكتيكٍا اٍلًكتىابى ًبكيؿّْ آيىةو مَّا تىًبعيكٍا ًقٍبمىتىؾى 

ألنَّو في حكـ غير الحاصؿ بعد ؛ كألفَّ المراد معنى اإلعماـ ؛ كاالستغراؽ 
ف بيا فحممو عمى أنَّو ال يمكف حصكلو ؛ كألفَّ اإلتياف بكؿ آية يتطمب اإلتيا

 مما بعد مصدره كقرب .
أنَّو إذا أريد  الفرؽ العاـ بيف اإلتياف كالمجيءة : ة كالخفٌ القكٌ -ِ

لى جيد ييذكر استعمؿ التعبير عف سيكلة حصكؿ الفعؿ الذم قد ال يحتاج إ
الٌ  لذلؾ استعمؿ جاء مف دكف فيما ثىقيؿى كعىظيـى شأنو ، استعمؿ )جاء(  )أتى( كا 

ٍقتىيىا )أتى في قكلو تعالى  :  رى قىيىا قىاؿى أىخى رى ًكبىا ًفي السًَّفينىًة خى تَّى ًإذىا رى فىانطىمىقىا حى
تَّى { كقكلو تعالى : )ُٕ(}الكيؼ : ًلتيٍغًرؽى أىٍىمىيىا لىقىٍد ًجٍئتى شىٍيئنا ًإٍمرنا فىانطىمىقىا حى

ًكيَّةن ًبغىٍيًر  ا فىقىتىمىوي قىاؿى أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زى نىٍفسو لَّقىٍد ًجٍئتى شىٍيئنا ًإذىا لىًقيىا غيبلمن
{ ألنَّيـ ِٕ(}مريـ : لىقىٍد ًجٍئًت شىٍيئنا فىًريِّا)كقكلو تعالى :  {ْٕ(}الكيؼ : نٍُّكرنا
ـى قيٍبحي اتيم استعمؿ )أتى( مف ك ،  حسب ظنيـ فعمو كىا بأمر ثقيؿ كبما عىظي

 دكف )جاء( فيما يناسب خفتو كانتياءه بحركة مفتكحة كاستعمالو فيما يستخؼُّ 
نىعيكا كىٍيدي مف شأنو كقكلو تعالى : ) نىعيكا ًإنَّمىا صى ا ًفي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مىا صى كىأىٍلًؽ مى

ٍيثي أىتىى في حيف استعمؿ )جاء( عندما  {ٗٔ(}طو : سىاًحرو كىال ييٍفًمحي السَّاًحري حى
كٍا أىٍعييفى  قىاؿى أىٍلقيٍكٍا فىمىمَّا أىٍلقىٍكاٍ أراد تعظيـ ىذا السحر في قكلو تعالى : ) ري سىحى

اءكا ًبًسٍحرو عىًظيـو  ـٍ كىجى فَّ )أتى( أخؼ كأل {ُُٔ(}األعراؼ : النَّاًس كىاٍستىٍرىىبيكىي
، ؼ اإلتياف بأنَّو مجيء بسيكلو كشيبّْو بالمركر السريع مف )جاء( حتى عيرّْ 

فىأىتىى الٌموي بيٍنيىانىييـ مّْفى مف دكف )جاء( في قكلو تعالى : )استعممو 
{ فاستعمؿ )أتى( لمتعبير عف سيكلة الفعؿ كسرعتو ِٔ(}النحؿ : اٍلقىكىاًعدً 

كسرعة مركره مع ًعظىـ ما حصؿ في ىذا الفعؿ كىك قمع بنياف الطكاغيت كما 
ـٍ مكركا مف قكاعدىا ، كمف ذلؾ قكلو تعالى : ) ٍيثي لى ـي المَّوي ًمٍف حى فىأىتىاىي

ـي ال قىذىؼى ًفي قيميكًبًي نىا ) كقكلو تعالى :  {ِ(}الحشر: رٍُّعبى يىٍحتىًسبيكا كى أىتىاىىا أىٍمري
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{ كلفظ )جاء( أقكل لذلؾ استعممو مف دكف )أتى( ُٕ(}إبراىيـ : لىٍيبلن أىٍك نىيىارنا
نىافي قكلو تعالى : ) اء أىٍمري لىمَّا جى لئلشارة إلى عظـ شأف ىذا  {ٖٓ(}ىكد : كى

                                                                                      األمر .
نىا ًمٍف أىٍرًضنىا ًبًسٍحًرؾى يىا ميكسىى كقاؿ ا تعالى : ) قىاؿى أىًجٍئتىنىا ًلتيٍخًرجى

بىٍينىؾى مىٍكًعدنا ال نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىال أىنتى ٕٓ} ٍثًمًو فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنىا كى { فىمىنىٍأًتيىنَّؾى ًبًسٍحرو مّْ
ينىًة كىأىف ييٍحشىرى النَّاسي ضيحنى }ٖٓا سيكنل }مىكىانن  ـٍ يىٍكـي الزّْ { ٗٓ{ قىاؿى مىٍكًعديكي

مىعى كىٍيدىهي ثيَـّ أىتىى لَّى ًفٍرعىٍكفي فىجى نىا ًمٍف قاؿ : ) {َٔ-ٕٓ(}طو : فىتىكى أىًجٍئتىنىا ًلتيٍخًرجى
السبلـ يو ( كلـ يقؿ : أتيتنا ؛ ألفَّ المراد مصاحبة مكسى عمأىٍرًضنىا ًبًسٍحًرؾى 
 ركا عنيا بالسحر ، كأنَّو جاءىـ بيا عف قرب ،جاء بيا التي عبٌ  لممعجزة التي

كلمَّا تحدل كؿ منيما اآلخر راح فرعكف يجكؿ كيصكؿ كيغدك كيركح ليجمع 
كيده كسحرتو كيحثيـ عمى المنازلة لميكـ المكعكد يكـ الزينة ، لذلؾ استعمؿ 

يائيا بحركة مفتكحة لتبلئـ السياؽ الذم ( مف دكف جاء لخفتيا كانتثيَـّ أىتىى)
شيًحف بالخفة كالسرعة كالجكالف ، كلذلؾ استعمؿ )أتى( مف دكف )جاء( في 

كيؿّّ أىتىٍكهي دىاًخًريفى )قكلو تعالى :  ثيَـّ اٍستىكىل ًإلىى ) كقكلو تعالى : {ٕٖ(}النمؿ : كى
ًلؤلٍرًض ًاٍئًتيىا  افه فىقىاؿى لىيىا كى ا أىٍك كىٍرىنا قىالىتىا أىتىٍينىا السَّمىاء كىًىيى ديخى طىٍكعن

ة ألنَّو أريد صدكر ىذا الفعؿ منيما كعف بعد بخفٌ  {ُُ(}فصمت : طىاًئًعيفى 
                                                  سرعة .ك 

معنى في القرآف الكريـ أفَّ  منيما ما الحظتو في استعماؿ كؿٍّ م-ّ
 (جاء)؛ لذلؾ استعمؿ كضح منو في )أتى( في )جاء( أالحضكر كالمصاحبة 

مىٍيًو ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءلى : )افي قكلو تع اؤيكا عى قكلو تعالى : ك { ُّ(}النكر : لىٍكال جى
اءؾى يىٍسعىى }) -ٖ(}عبس : { فىأىنتى عىٍنوي تىمىيَّىٗ{ كىىيكى يىٍخشىى }ٖكىأىمَّا مىف جى

المىٍشًرقىيًف دى ؾ بيعٍ ي كبينى نيٍ ليتى بى ٌتى إذا جاءنا قاؿ يا كقكلو تعالى : )حى  {َُ
يىٍكـى ال يىنفىعي : )كاستعمؿ )أتى( في قكلو تعالى { ّٖ(}الزخرؼ : القريفي  سى ئٍ فبً 

ًميـو { ًإالٌ ٖٖمىاؿه كىال بىنيكفى } ألفَّ المراد  {ٖٗ(}الشعراء :  مىٍف أىتىى المَّوى ًبقىٍمبو سى
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الباطف كالعقيدة مف دكف النظر سبلمة القمب فيك المقصكد الذم يمثؿ سبلمة 
ىنا الذم  ىر كعمؿ الجكارح ، فسبلمة القمبإلى الفاعؿ الذم يراد منو الظا
 ة لشمكليا كؿٌ فيذه رحمة عامٌ تتسع رحمة ا ، يعني باطف العبد كافية ، ل

مف ىذا العمـك كيككف ىذا األمر أقرب إلى ا كأخٌص  أىؿ التكحيد ،
نَّةي ًلٍمميتًَّقيفى غىٍيرى بىًعيدو })في قكلو تعالى : باستعماؿ )جاء(  { ىىذىا ُّكىأيٍزًلفىًت اٍلجى

ًفيظو } ا تيكعىديكفى ًلكيؿّْ أىكَّابو حى اء ًبقىٍمبو ِّمى ًشيى الرٍَّحمىف ًباٍلغىٍيًب كىجى { مىٍف خى
فَّ قكلو تعالى : )الخصكص مف ىذا  كأسمى كأخٌص  {ّّ-ُّ(}ؽ : مًُّنيبو  كىاً 

ـى }ًمف ًشيعى  ًميـو ًّٖتًو الٍبرىاًىي بَّوي ًبقىٍمبو سى اء رى { ألنَّو ْٖ-ّٖ(}الصافات : { ًإٍذ جى
بَّوي )كىك صرَّح بالمجيء إليو                                                                                                                                                                                        (رى

كعَـّ : فقد  دى عي تى( فيما بى ك)أ،  كخٌص  بى استعماؿ )جاء( فيما قري -ْ
كثر استعماؿ )أتى( النتيائو بحركة مفتكحة مف دكف )جاء( فيما بعد كلـ 

ـٍ يتحدد مبدؤه كقكلو تعالى : ) مىى األنسىاًف ًحيفه مّْفى الدٍَّىًر لى يىكيف ىىٍؿ أىتىى عى
ًديثي ميكسىى{ كقكلو تعالى : )ُ(}اإلنساف : شىٍيئنا مٍَّذكيكرنا (}طو : كىىىٍؿ أىتىاؾى حى

كا اٍلًمٍحرىابى كقكلو تعالى : ) {ٗ ٍصـً ًإٍذ تىسىكَّري  {ُِ(}ص : كىىىٍؿ أىتىاؾى نىبىأي اٍلخى
ًميفى كقكلو تعالى : ) ـى اٍلميٍكرى ٍيًؼ ًإٍبرىاًىي ًديثي ضى { ِْريات : (}الذاىىٍؿ أىتىاؾى حى
ًديثي ميكسىىكقكلو تعالى : ) ىىٍؿ { كقكلو تعالى : )ُٓ(}النازعات : ىىٍؿ أتىاؾى حى

نيكدً  ًديثي اٍلجي ـٍ كقكلو تعالى : ) {ُٕ(}البركج : أىتىاؾى حى ٍيثي لى ـي المَّوي ًمٍف حى فىأىتىاىي
كلـ يستعمؿ )جاء( بعد )ىؿ( في نحك ما تقدـ ، { ِ(}الحشر : يىٍحتىًسبيكا
ـٍ قيٍمتى الى أىًجدي مىا قكلو تعالى : )ككذلؾ  ا أىتىٍكؾى ًلتىٍحًممىيي مىى الًَّذيفى ًإذىا مى كىالى عى

ننا أىالَّ يىًجديكٍا مىا  زى ـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع حى لَّكٍا كَّأىٍعيينييي مىٍيًو تىكى ـٍ عى أىٍحًمميكي
أماكف بعيدة  { استعمؿ )أتى( لمتعبير عف أنَّيـ أتكا مفِٗ(}التكبة : يينًفقيكفى 

{ ِٓ(}النساء : فىًإذىا أيٍحًصفَّ فىًإٍف أىتىٍيفى ًبفىاًحشىةو كقكلو تعالى : )كغير محددة ، 
كمف ذلؾ ،  فالمعني بو الفاحشة ، كليس مصدرىا كمكانيا كمعرفة الزاني بيا
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كىفىى قكلو تعالى : ) ٍردىؿو أىتىٍينىا ًبيىا كى بَّةو مٍّْف خى ف كىافى ًمٍثقىاؿى حى ًبنىا كىاً 
اًسًبيفى                                                                                          {ْٕ(}األنبياء : حى

كقكلو تعالى  : د مبدؤه كتحدٌ  بى ف كثر استعماؿ )جاء( فيما قري في حي
ده مّْنكيـ مّْف اٍلغىآًئطً ) اء أىحى  فيما خٌص { ككثر استعمالو ّْ(}النساء : أىٍك جى

لييـ كقريب منيـ  كقرب كاستعمالو في كؿ رسكؿ أرًسؿ إلى قكمو فيك منيـ كا 
ـي اٍستىٍكبىٍرتيـٍ فىفىًريقان كقكلو تعالى : ) ـٍ رىسيكؿه ًبمىا الى تىٍيكىل أىنفيسيكي اءكي أىفىكيمَّمىا جى
فىًريقان تىٍقتيميكفى  لىقىٍد كقكلو تعالى : ) {ٕٖ(}البقرة : كىذٍَّبتيـٍ كى اءكيـ مُّكسىى ًباٍلبىيّْنىاًت كى جى

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمف بىٍعًدًه كىأىنتيـٍ ظىاًلميكفى  يىا أىيُّيىا { كقكلو تعالى : )ِٗ(}البقرة : ثيَـّ اتَّخى
كٍا فىًإفَّ ًلمَّوً  ف تىٍكفيري ـٍ كىاً  ٍيرنا لَّكي ـٍ فىآًمنيكٍا خى بّْكي ؽّْ ًمف رَّ ـي الرَّسيكؿي ًباٍلحى اءكي  النَّاسي قىٍد جى

ا ًكيمن ًميمنا حى كىافى الٌموي عى ا ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كى كقكلو  {َُٕ(}النساء : مى
ـٍ كىًثيرنا مّْمَّا كينتيـٍ تيٍخفيكفى ًمفى تعالى : ) ـٍ رىسيكلينىا ييبىيّْفي لىكي اءكي يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب قىٍد جى

اءكيـ مّْفى ال يىٍعفيك عىف كىًثيرو قىٍد جى ًكتىابه مًُّبيفه اٍلًكتىاًب كى  { ُٓ(}المائدة : ٌمًو نيكره كى
بىعيدى كعَـّ كقكلو تعالى :  افيم ى( فيما يتعمؽ برسؿ األقكاـ إالٌ كلـ يستعمؿ )أت

ا أىتىى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًيـ مّْف رَّسيكؿو ًإال قىاليكا سىاًحره أىٍك ) كىذىًلؾى مى
رى قىٍكمنا مَّا أىتىاىيـ مّْف نًَّذيرو مّْف ًلتينذً { كقكلو تعالى : )ِٓ(}الذاريات : مىٍجنيكفه 

كفى  ـٍ يىتىذىكَّري ًلتينًذرى قىٍكمنا مَّا أىتىاىيـ كقكلو تعالى : ) {ْٔ(}القصص : قىٍبًمؾى لىعىمَّيي
ـٍ يىٍيتىديكفى  كلـ يستعمؿ )جاء( فيما بعد   {ّ(}السجدة : مّْف نًَّذيرو مّْف قىٍبًمؾى لىعىمَّيي

ـى  إالٌ  ًم ؿه مٍّْف استعممت )ًمف( لتحديده ، كقكلو تعالى : )مبدؤه ك  فيما عي اء رىجي كىجى
كفى ًبؾى ًليىٍقتيميكؾى فىاٍخريٍج ًإنّْي  ًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى يىا ميكسىى ًإفَّ اٍلمىبل يىٍأتىًمري ى اٍلمى أىٍقصى

كىًجٍئتيؾى ًمف سىبىإو ًبنىبىإو { كقكلو تعالى : )َِ(}القصص : لىؾى ًمفى النَّاًصًحيفى 
   {ِِ(}النمؿ : يفو يىقً 

كلككف الفعؿ )أتى( أخؼ كالنتيائو بحركة مفتكحة استعمًؿ مف دكف 
)جاء( في المعاني العامة ، كإسناده مف دكنو إلى العذاب عندما يراد منو 

ـي السَّاعىةي معناه العاـ كقكلو تعالى : ) ـٍ عىذىابي الٌمًو أىٍك أىتىٍتكي قيٍؿ أىرىأىٍيتيكيـ ًإٍف أىتىاكي
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يٍ  اًدًقيفى أىغى ـٍ كقكلو تعالى : ) {َْ(}األنعاـ رى الٌمًو تىٍدعيكفى ًإف كينتيـٍ صى قيٍؿ أىرىأىٍيتىكي
ـٍ عىذىابي الٌمًو بىٍغتىةن أى  ٍيرىةن ىىٍؿ ييٍيمىؾي ًإالٌ ًإٍف أىتىاكي (}األنعاـ : اٍلقىٍكـي الظَّاًلميكفى  ٍك جى

ـٍ كقكلو تعالى : ) {ْٕ عىذىابيوي بىيىاتنا أىٍك نىيىارنا مَّاذىا يىٍستىٍعًجؿي ًمٍنوي قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىتىاكي
في مكضع كاحد  كلـ يسند العذاب إلى )جاء( إالٌ  {َٓ(}يكنس : اٍلميٍجًرميكفى 

يىٍستىٍعًجميكنىؾى ًباٍلعىذىاًب كبعد أف خيصّْص بػ)اؿ( العيدية كىك قكلو تعالى : ) كى
ـي اٍلعىذى  اءىي ؿه مُّسىمِّى لىجى لىٍكال أىجى كفى كى ـٍ ال يىٍشعيري لىيىٍأًتيىنَّييـ بىٍغتىةن كىىي (}العنكبكت : ابي كى

تَّى أىتىانىا ككإسناده مف دكنو إلى اليقيف في قكلو تعالى : ) {ّٓ حى
كاليقيف معنى عاـ يكصؼ بو المكت كأجؿ اإلنساف  {ْٕ(}المدثر : اٍليىًقيفي 

لذلؾ أيسندا  منو ، ككؿ ما ىك حؽ منتظىر ، أم : أفَّ المكت كاألجؿ أخٌص 
كفى إلى )جاء( مف دكف )أتى( في قكلو تعالى : ) ـٍ الى يىٍستىٍأًخري مييي اء أىجى فىًإذىا جى

اء كقكلو تعالى : ) {ُٔ(}النحؿ : سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى  ؿه فىًإذىا جى ًلكيؿّْ أيمَّةو أىجى كى
كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى  ـٍ الى يىٍستىٍأًخري مييي كقكلو تعالى :  {ّْألعراؼ : (}اأىجى

كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى ) ـٍ فىبلى يىٍستىٍأًخري مييي اء أىجى ؿه ًإذىا جى (}يكنس : ًلكيؿّْ أيمَّةو أىجى
ـٍ فىًإفَّ المَّوى كىافى ًبًعبىاًدًه بىًصيرناكقكلو تعالى : ) {ْٗ مييي اء أىجى (}فاطر : فىًإذىا جى
تَّىى إً كقكلو تعالى : ) {ْٓ ـٍ الى حى مينىا كىىي فٍَّتوي ريسي ـي اٍلمىٍكتي تىكى دىكي اء أىحى ذىا جى

ـي اٍلمىٍكتي قىاؿى رىبّْ كقكلو تعالى : ) {ُٔ(}األنعاـ : ييفىرّْطيكفى  دىىي اء أىحى تَّى ًإذىا جى حى
ؽّْ ذىًلؾى كقكلو تعالى : ) {ٗٗ(}المؤمنكف : اٍرًجعيكفً  ٍكًت ًباٍلحى اءٍت سىٍكرىةي اٍلمى كىجى

كلـ يسٌند المكت إلى )أتى( بصيغة الفعؿ  {ُٗ(}ؽ : ٍنوي تىًحيدي مىا كينتى مً 
نَّما أسًند إليو بصيغة الفعؿ  كقكلو المضارع لتفيد استمراره كتكراره الماضي ، كا 

مىا ىيكى ًبمىيّْتو تعالى : ) يىٍأًتيًو اٍلمىٍكتي ًمف كيؿّْ مىكىافو كى رَّعيوي كىالى يىكىادي ييًسيغيوي كى يىتىجى
ًمف  ًميظه كى   {ُٕ(}إبراىيـ : كىرىآًئًو عىذىابه غى

اء آؿى ليكطو اٍلميٍرسىميكفى }كمف ذلؾ قكلو تعالى : ) ـٍ َٔفىمىمَّا جى { قىاؿى ًإنَّكي
كفى } كفى }ِٔقىٍكـه مُّنكىري ؽّْ ّٔ{ قىاليكٍا بىٍؿ ًجٍئنىاؾى ًبمىا كىانيكٍا ًفيًو يىٍمتىري { كىأىتىٍينىاؾى بىاٍلحى
اًدقيكفى  نَّا لىصى اء { استعمؿ جاء في قكلو تعالى : )ْٔ-َٔ(}الحجر : كىاً  فىمىمَّا جى
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ميكفى  كفى كفي قكلو تعالى : )( آؿى ليكطو اٍلميٍرسى  (قىاليكٍا بىٍؿ ًجٍئنىاؾى ًبمىا كىانيكٍا ًفيًو يىٍمتىري
في كاف المجيء ألٌف ، ك  مف المجي حضكر فاعمو كمصاحبتو لوألنَّو أريد 

بما كانكا فيو يمتركف ، كاستعمؿ أتى في ك قضية خاصة ، تتعمؽ بآؿ لكط ، 
( ألفَّ الحؽ مف األمكر العامة ، ككقكلو تعالى : كىأىتىٍينىاؾى بىاٍلحىؽّْ قكلو تعالى : )

ـٍ لىكىاًذبيكفى ) نَّيي ؽّْ كىاً                                                                                                        {                                        َٗ(}المؤمنكف : بىٍؿ أىتىٍينىاىيـ ًباٍلحى
كثر استعماليا مف دكف  القصد كغير القصد : كألفَّ )أتى( أخؼٌ -ٓ

ٍزنىا ًببىًني )جاء( فيما يشبو معنى المركر عمى الشيء كقكلو تعالى : ) اكى كىجى
ـٍ قىاليكٍا يىا ميكسىى اٍجعىؿ ًإٍسرىآًئيؿى اٍلبىحٍ  مىى أىٍصنىاـو لَّيي مىى قىٍكـو يىٍعكيفيكفى عى رى فىأىتىٍكٍا عى

ـٍ قىٍكـه تىٍجيىميكفى  ا لىييـٍ آًليىةه قىاؿى ًإنَّكي { كقكلو تعالى :  ُّٖ(}األعراؼ : لَّنىا ًإلىػينا كىمى
مىى كىاًدم النٍَّمًؿ قىالىٍت نىٍممىةه يى ) تَّى ًإذىا أىتىٍكا عى ـٍ ال حى ميكا مىسىاًكنىكي ا أىيُّيىا النٍَّمؿي اٍدخي

كفى  ـٍ ال يىٍشعيري نيكديهي كىىي مىٍيمىافي كىجي ـٍ سي نَّكي تَّى كقكلو تعالى : ) {ُٖ(النمؿ : يىٍحًطمى حى
دىا ًفييىا ًجدىارنا يي  يّْفيكىيمىا فىكىجى ا أىٍىمىيىا فىأىبىٍكا أىف ييضى ًريدي أىٍف ًإذىا أىتىيىا أىٍىؿى قىٍريىةو اٍستىٍطعىمى

مىٍيًو أىٍجرنا ٍذتى عى كقكلو تعالى :  {ٕٕ(}الكيؼ : يىنقىضَّ فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍك ًشٍئتى التَّخى
ٍكنىيىا بىٍؿ كىانيكا ال ) ـٍ يىكيكنيكا يىرى مىى اٍلقىٍريىًة الًَّتي أيٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّكًء أىفىمى لىقىٍد أىتىٍكا عى كى

فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدم يىا كقكلو تعالى : ) {َْ(}الفرقاف : يىٍرجيكفى نيشيكرنا
فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدم ًمف شىاًطًئ اٍلكىاًدم { كقكلو تعالى : )ُُ(}طو : ميكسىى
مىٍيًو ًإال { كقكلو تعالى : )َّ(}القصص : األٍيمىفً  ا تىذىري ًمف شىٍيءو أىتىٍت عى مى

ًميـً  عىمىٍتوي كىالرَّ                                                                       {ِْ(}الذاريات : جى
األجر الذم يكسبو العبد كألفى  )جاء( أقكل مف )أتى( كأأصؿ ؛كألفَّ 

يككف عمى عمؿ يقصده قصدنا ، كيبذؿ فيو جيدنا ما ، استعممو مف دكف 
ٍيره )أتى( في قكلو تعالى : ) سىنىًة فىمىوي خى اء ًباٍلحى ًئذو مىف جى مٍّْنيىا كىىيـ مّْف فىزىعو يىٍكمى

ٍكفى ًإال مىا ٖٗآًمنيكفى } ـٍ ًفي النَّاًر ىىٍؿ تيٍجزى اء ًبالسَّيّْئىًة فىكيبٍَّت كيجيكىييي مىف جى { كى
ٍنيىا { كقكلو تعالى : )َٗ(}النمؿ : كينتيـٍ تىٍعمىميكفى  ٍيره مّْ سىنىًة فىمىوي خى اء ًباٍلحى مىف جى
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اء ًبالسَّيّْئىةً  مىف جى ًمميكا السَّيّْئىاًت ًإال مىا كىانيكا  كى فىبل ييٍجزىل الًَّذيفى عى
 كلـ يرد : مف أتى بالحسنة . {ْٖ(}القصص : يىٍعمىميكفى 

كقد أجمع النحاة عمى أفَّ )إذا( الشرطية تستعمؿ فيما تحقؽ كقكعو 
أك كثر ، ك)إف( الشرطية فيما احتمؿ أك قؿ ؛ كندر كقكع إحداىما مكقع 

كألفَّ لفظ )جاء( أأصؿ كأدؿُّ مف  (ُ)لنكتة ببلغية يككف ذلؾ إالٌ  األخرل ، كال
)أتى(عمى معنى المجيء كحصكؿ معناه ككقكعو ، فقد كثر كقكعو مف دكف 

اءٍتييـي السَّاعىةي بىٍغتىةن قىاليكٍا يىا )أتى( بعد )إذا( كقكلو تعالى : ) تَّى ًإذىا جى حى
تىنىا ٍسرى ـٍ { كقكلو : )ُّ(}األنعاـ : حى مينىا كىىي فٍَّتوي ريسي ـي اٍلمىٍكتي تىكى دىكي اء أىحى تَّىى ًإذىا جى حى

ـٍ الى كقكلو تعالى : ) {ُٔ(}األنعاـ : الى ييفىرّْطيكفى  مييي اء أىجى ؿه فىًإذىا جى ًلكيؿّْ أيمَّةو أىجى كى
كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى  تَّى ًإذى كقكلو تعالى : ) {ّْ(}األعراؼ : يىٍستىٍأًخري ا حى

نَّا  مُّكٍا عى ـٍ قىاليكٍا أىٍيفى مىا كينتيـٍ تىٍدعيكفى ًمف ديكًف الٌمًو قىاليكٍا ضى فٍَّكنىيي مينىا يىتىكى ـٍ ريسي اءٍتيي جى
ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكٍا كىاًفًريفى  مىى أىنفيًسًي شىًيديكٍا عى قىاؿى { كقكلو تعالى : )ّٕ(}األعراؼ : كى

ا بّْي ىىذىا رىٍحمىةه مّْف رَّبّْي فىًإذىا جى كىافى كىٍعدي رى عىمىوي دىكَّاء كى بّْي جى ء كىٍعدي رى
قِّا اءًت الطَّامَّةي اٍلكيٍبرىلكقكلو تعالى :  ) {ٖٗ(}الكيؼ : حى (}النازعات : فىًإذىا جى
ةي كقكلو تعالى : ) {ّْ اخَّ اءًت الصَّ { فقد كقعت )جاء( في ّّ(}عبس : فىًإذىا جى

ما لـ ترد بعد مكضعنا ، بين ْٓ الكريـ بعد )إذا( الشرطية في حدكد القرآف
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإف في ثبلثة مكاضع منيا قكلو تعالى : ) )إف( الشرطية إالٌ 

ا فىعىٍمتيـٍ  مىى مى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي ا ًبجى ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا أىف تيًصيبيكا قىٍكمن اءكي جى
)جاء( لداللتيا عمى الحضكر كالمصاحبة ،  كاستعمؿ{ ٔ(}الحجرات : نىاًدًميفى 

كالمعنى إف جاءكـ فاسؽ مصاحبنا النبأ الذم جاء بو ، أم : جاء ىك كالنبأ ، 
يد مف دكف كلك قاؿ : إف أتاكـ ، الحتمؿ أك القتضى أنَّو أشاع النبأ مف بع

  أف يحضره كيصاحبو .

                                                 

(
ٔ

 ( ٠ٕظش : وذاةٟ : دساعاح يٟ إٌذٛ اٌمشآٟٔ ، )إرا( يٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ/دساعج ٔذ٠ٛج  .
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دكف  كألفَّ )أتى( عمى شاكمة )إف( الشرطية فقد استعممت بعدىا مف
ـي السَّاعىةي )جاء( في قكلو تعالى : ) ـٍ عىذىابي الٌمًو أىٍك أىتىٍتكي قيٍؿ أىرىأىٍيتيكيـ ًإٍف أىتىاكي

اًدًقيفى  ٍيرى الٌمًو تىٍدعيكفى ًإف كينتيـٍ صى ـٍ كقكلو تعالى : ) {َْ(}األنعاـ أىغى قيٍؿ أىرىأىٍيتىكي
ـٍ عىذىابي الٌمًو بىٍغتىةن أى  ٍيرىةن ىى ًإٍف أىتىاكي (}األنعاـ : اٍلقىٍكـي الظَّاًلميكفى  ٍؿ ييٍيمىؾي ًإالٌ ٍك جى

ـٍ عىذىابيوي بىيىاتنا أىٍك نىيىارنا مَّاذىا يىٍستىٍعًجؿي ًمٍنوي كقكلو تعالى : ) {ْٕ قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىتىاكي
مىا  فىًإٍف أىتىٍيفى ًبفىاًحشىةو فىعىمىٍيًيفَّ ًنٍصؼي كقكلو تعالى : ) {َٓ(}يكنس : اٍلميٍجًرميكفى 

نىاًت ًمفى اٍلعىذىابً  مىى اٍلميٍحصى )أتى( بعد )إذا(  كلـ تيستعمؿ  {ِٓ(}النساء : عى
 في أربعة مكاضع . إالٌ 

كألفَّ لفظ )جاء( أأصؿ كأدؿُّ مف )أتى(عمى معنى المجيء كحصكؿ 
معناه ككقكعو ؛ كألٌف )إذ( الظرفية تستعمؿ ظرفنا لما مضى ، فيي ظرؼ لما 

إذ( عمى )جاء( مف دكف )أتى( في مكاضع كثيرة قد كقع كحصؿ ،  دخمت )
رَّعيكاٍ كقكلو تعالى  : ) ـٍ بىٍأسينىا تىضى اءىي { كقكلو تعالى : ّْ(}األنعاـ : فىمىٍكال ًإٍذ جى

ـٍ بىٍأسينىا ًإالٌ  فىمىا كىافى دىٍعكىاىيـٍ ) اءىي  {ٓ(}األعراؼ : أىف قىاليكٍا ًإنَّا كينَّا ظىاًلًميفى  ًإٍذ جى
ـي اٍلييدىل ًإالٌ مىا مىنىعى النَّاسى أىف ييٍؤًمنيك كى كقكلو تعالى : ) اءىي بىعىثى أىف قىاليكٍا أى  ٍا ًإٍذ جى
ـٍ كقكلو تعالى : ) {ْٗ(}اإلسراء : الٌموي بىشىرنا رَّسيكالن  اءىي فىاٍسأىٍؿ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًإٍذ جى

كقكلو  {َُُ:  (}اإلسراءفىقىاؿى لىوي ًفٍرعىكفي ًإنّْي الظينُّؾى يىا ميكسىى مىٍسحيكرنا
اءًنيتعالى : ) مًَّني عىًف الذٍّْكًر بىٍعدى ًإٍذ جى { كقكلو تعالى : ِٗ(}الفرقاف : لىقىٍد أىضى

ـٍ ) مىٍيًي ٍمنىا عى نيكده فىأىٍرسى ـٍ جي اءٍتكي ـٍ ًإٍذ جى مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المًَّو عى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍذكيري
ٍكىى  ـٍ تىرى نيكدنا لَّ ا كىجي ا تىٍعمىميكفى بىًصيرناًريحن كىافى المَّوي ًبمى { كلـ تدخؿ ٗ(}األحزاب : ا كى

 )إذ( عمى )أتى( بؿ دخمت عمى )آتى( التي ىي بمعنى )أعطى(
ف تفيداف التككيد كالتحقيؽ دخمتا عمة نفسيا دخمت )لقد( ك)قد( المتاكلم

اءكي عمى )جاء( مف دكف )أتى( في مكاضع كثيرة كقكلو تعالى : ) لىقىٍد جى ـ كى
ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمف بىٍعًدًه كىأىنتيـٍ ظىاًلميكفى  كقكلو  {ِٗ(}البقرة : مُّكسىى ًباٍلبىيّْنىاًت ثيَـّ اتَّخى

ًبالًَّذم قيٍمتيـٍ تعالى : ) ـٍ ريسيؿه مّْف قىٍبًمي ًباٍلبىيّْنىاًت كى اءكي (}آؿ عمراف : قيٍؿ قىٍد جى
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ؽّْ ًمف يىا أىيُّيىا النَّاسي قىٍد جى { كقكلو تعالى : )ُّٖ ـي الرَّسيكؿي ًباٍلحى اءكي
بّْكيـ ا ًفيًو كقكلو تعالى : ) {َُٕ(}النساء : رَّ اءىيـ مّْفى األنبىاء مى لىقىٍد جى كى

ره  كلـ تدخؿ )قد( أك )لقد( عمى )أتى( بؿ دخمتا عمى   {ْ(}القمر : ميٍزدىجى
 )آتى( التي ىي بمعنى )أعطى( 

، عنا في عدة مكاضع مما أكىـ أىؿ المغة بكحدة معنيييما ذكرىما مك 
تىنشىؽُّ ٖٗلىقىٍد ًجٍئتيـٍ شىٍيئنا ًإدِّا }كقكلو تعالى : ) { تىكىادي السَّمىاكىاتي يىتىفىطٍَّرفى ًمٍنوي كى

تىًخرُّ اٍلًجبىاؿي ىىدِّا } لىدنا }َٗاألٍرضي كى ٍكا ًلمرٍَّحمىًف كى ا يىنبىًغي ُٗ{ أىف دىعى مى { كى
لىدنا } ًف أىف يىتًَّخذى كى { ًإف كيؿُّ مىف ًفي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض ًإال آًتي ًِٗلمرٍَّحمى

ٍبدنا } ـٍ عىدِّا }ّٗالرٍَّحمىًف عى ـٍ كىعىدَّىي اىي ـٍ آًتيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ْٗ{ لىقىٍد أىٍحصى كيمُّيي { كى
( فاستعمؿ المجيء ألمريف : لىقىٍد ًجٍئتيـٍ شىٍيئنا ًإدِّا{ قاؿ : )ٓٗ-ٖٗ(}مريـ : فىٍردنا
ـى فيو كفرىـ كادعاؤىـ أفَّ  كلدنا ، ك لما  لحضكرىـ ىذا االدعاء عىظي

ٍبدنا، كقاؿ : ) اهكمبلزمتيـ إيٌ  ًة فىٍردنا) (ًإال آًتي الرٍَّحمىًف عى كيمُّييـٍ آًتيًو يىٍكـى اٍلًقيىامى ( كى
يف الحاليف : الفردية حصكؿ إتيانيـ ا بيذ مؿ اإلتياف لمتعبير عف يسرفاستع

ع ضركرة التنبيو عمى أفَّ اسـ الفاعؿ كصيغتي المضارع ، كالعبكدية ، م
    كاألمر ، كرد مف اإلتياف كلـ يرد مف المجيء .

ـي لىقىٍد ًجٍئًت شىٍيئنا )كقكلو تعالى : ك  ٍريى فىأىتىٍت ًبًو قىٍكمىيىا تىٍحًمميوي قىاليكا يىا مى
تكارت فيو عف أنظار ( ألنَّيا كانت في مكاف فىأىتىٍت ًبوً قاؿ ) {ِٕ(}مريـ : فىًريِّا

لىقىٍد ًجٍئًت شىٍيئنا تستعمؿ مف دكف جاء ليذا الغرض ، كقاؿ ) (أتى)الناس ، ك
ـى أمره ، ك فاستعمؿ المجيء ، ألنَّيـ ارادكا اتياميا بشيء ،  (فىًريِّا تحضره عىظي

ًمف قىاليكٍا أيكًذينىا ًمف قىٍبًؿ أىف تىٍأًتينىا )كقكلو تعالى : ، كتصاحبو ، بؿ تحممو  كى
ا ًجٍئتىنىا { قاؿ ابف عاشكر في تفسير ىذه اآلية : ُِٗ(}األعراؼ : بىٍعًد مى

))كاإلتياف كالمجيء مترادفاف ، فذكر المجيء بعد اإلتياف ليس الختبلؼ 
المعنى ، كلكنو لمتفنف ككراىية إعادة المفظ ، كاإلتياف كالمجيء مدلكليما 
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ف قبمو إلى ما نكَّىت بو ىك كمى كليس األمر كما قاؿ ، بؿ لـ يفطف  (ُ)كاحد((
بأفَّ القرآف الكريـ استعمؿ مف اإلتياف الصيغ الثبلث : الماضي ، كالمضارع 

فاستعمؿ  ،صيغة الفعؿ الماضي  مر ، كلـ يستعمؿ مف المجيء إالٌ ، كاأل
ا ًجٍئتىنىاالماضي مف المجيء مف دكف اإلتياف في قكلو تعالى : ) ًمف بىٍعًد مى  (كى

فيككف اإلتياف ؛ في غياب ألفَّ المراد حصكؿ األذل حصكلو ؛ ك ألنَّو يفيد 
استعمؿ المضارع مف اإلتياف مف اإلتياف بمثابة فعؿ غير حاصؿ ؛ لذلؾ 

؛ ( كلـ يقؿ : مف قبؿ أف تجيئنا ًمف قىٍبًؿ أىف تىٍأًتينىاقاؿ : )دكف المجيء ف
فعؿ ال صيغةرد كغيره مما تقدـ ذكره لـ تكلمثؿ ىذا الفرؽ بينيما كنحكه 

مىى أىف كمف ذلؾ قكلو تعالى : )المضارع  مف المجيء ،  ًقيؽه عى الَّ أىقيكؿى حى
مىى الٌمًو ًإالٌ  ـٍ فىأىٍرًسٍؿ مىًعيى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى } عى ؽَّ قىٍد ًجٍئتيكيـ ًببىيّْنىةو مّْف رَّبّْكي { َُٓاٍلحى

اًدًقيفى } اهي َُٔقىاؿى ًإف كينتى ًجٍئتى ًبآيىةو فىٍأًت ًبيىا ًإف كينتى ًمفى الصَّ { فىأىٍلقىى عىصى
نىزىعى يىدىهي فىًإذىا ىً َُٕفىًإذىا ًىيى ثيٍعبىافه مًُّبيفه } اء ًلمنَّاًظًريفى { كى (}األعراؼ : يى بىٍيضى

قىٍد ًجٍئتيكيـ ًببىيّْنىةو مّْف { استعمؿ لفظ المجيء ال اإلتياف فقاؿ : )َُٖ-َُٓ
ـٍ  بّْكي كتأمىؿ قكلو ( لبلىتماـ بالبينة كىي معجزتاه الظاىرتاف المذككرتاف ، رَّ

نَّو تعبير عف عمؿ قد ( ألًجٍئتى ( قاؿ )ًإف كينتى ًجٍئتى ًبآيىةو فىٍأًت ًبيىاتعالى : )
( ألنَّو فىٍأتً ) حصؿ ، كلمقياـ بو أكؿ مرة فيك يحتاج إلى قكة في الفعؿ ، كقاؿ

عمؿ لـ يحصؿ بعد ؛ كلمقياـ بو لممرة الثانية ؛ ألفَّ إعادة فعؿ الشيء تككف 
( كلـ يقؿ : فجئ بيا ، كلمثؿ ىذا الفرؽ فىٍأًت ًبيىاأيسر كأسيؿ ، لذلؾ قاؿ : )

  صيغة فعؿ األمر مف المجيء .رد كغيره مما تقدـ لـ تبينيما كنحكه 
ف دؽَّ كصعب  فأنت ترل أفَّ ثمة فرقنا بيف المجيء كاإلتياف ، كا 

ؼ إليو ، عمى الرغـ مف إجماع أىؿ المغة عمى أفَّ المجيء أقرب التعرٌ 

                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٗ/2( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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ككثير مف أىؿ األلفاظ المرادفة لئلتياف ، بؿ جعمو أصحاب كتب الكجكه 
 أحدىما يعني اآلخر بعينو .المغة كالتفسير 

كصفكة القكؿ أفَّ الكجكه الستة عشر التي نسبيا أصحاب كتب الكجكه 
طرائػػؽ : بجعمػػو بمعػػاني مرادفاتػػو أك بػػذكر مػػا  بػػأربعإلػػى اإلتيػػاف قػػد اختمقكىػػا 

أفاد كخالؼ المعنى المػراد ، كبجعمػو بمعػاني السػياؽ ، كبإقحػاـ معػاني الكنايػة 
  كجكه ، كبتأكيؿ صفات ا سبحانوكما تيكسّْع فيو في باب ال

 قاؿ الحيرم : ))اإلخراج عمى ثبلثة أكجو :اإلخراج : -ٗ

أحدىا : بمعنى اإلنبات كقكلو تعالى : )كىأىنزىؿى ًمفى السَّمىاء مىاء فىأىٍخرىجى 
(}البقرة :  ـٍ  {ًِِبًو ًمفى الثَّمىرىاًت ًرٍزقان لَّكي

)كىالٌموي ميٍخًرجه مَّا كينتيـٍ كالثاني : بمعنى اإلظيار ، كقكلو تعالى : 
(}البقرة :   {ِٕتىٍكتيميكفى

كىأىيّْف مّْف قىٍريىةو ًىيى أىشىدُّ  كالثالث : اإلخراج نفسو ، كقكلو تعالى : )كى
(}محمد :  ـٍ ـٍ فىبل نىاًصرى لىيي ٍتؾى أىٍىمىٍكنىاىي   (ُ){(( ُّقيكَّةن مّْف قىٍريىًتؾى الًَّتي أىٍخرىجى

جعؿى اإلخراج بمعنى اإلنبات في الكجو األكؿ في قكلو تعالى : 
( كالمراد اإلخراج بعينو  ـٍ )كىأىنزىؿى ًمفى السَّمىاء مىاء فىأىٍخرىجى ًبًو ًمفى الثَّمىرىاًت ًرٍزقان لَّكي
، كلك قيؿ : فأنبت بو مف الثمرات رزقنا لكـ ، ألفاد تذكيرنا بمراحؿ نمك 

ذرة إلى أف صارت شجرة مثمرة ، فممَّا لـ يكف النبات مف بدء ككنو حبة كب
ؿ النيائي الناتج مف نعمة المطر استعمؿ  نَّما تذكيرنا بالميحىصَّ المراد ىذا ، كا 
ذا قيًصد تذكير اإلنساف  اإلخراج ال اإلنبات كقاؿ : )فىأىٍخرىجى ًبًو ًمفى الثَّمىرىاًت( كا 

راج كما جاء ىذا في بمعنى نمك شيء كمراحؿ تطكره استعمؿ اإلنبات ال اإلخ
{ فاستعمؿ اإلنبات ُٕقكلو تعالى : )كىالمَّوي أىنبىتىكيـ مّْفى األٍرًض نىبىاتنا(}نكح : 

                                                 

 َْ-ّٗ( كجكه القرآف ص ُ)
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لمحاجة إلى معناه في سياؽ ىذه اآلية ، ألنَّو أراد التنبيو عمى ))أفَّ اإلنساف 
   (ُ)ىك مف كجو نبات ، مف حيث إفَّ بدأه كنشأه مف التراب ، كأنَّو ينمك نمكه((

كجعؿى اإلخراج بمعنى اإلظيار في الكجو الثاني في قكلو تعالى : 
( كاإلظيار نقيض الكتماف ، كاإلخراج نقيض  )كىالٌموي ميٍخًرجه مَّا كينتيـٍ تىٍكتيميكفى
اإلدخاؿ ، كالقمب كالكعاء يدخؿ المرء أسراره فيو ، ثـ يكتميا كيسترىا بمعنى 

لى يفعؿ ما ىك أعظـ مف كشؼ ال يكشؼ عنيا كيظيرىا ، كا سبحانو كتعا
 أسرارىـ ، كىك إخراجيا مف مقرىا في القمكب .

كالدليؿ عمى أفَّ اإلخراج ليس مف األلفاظ المشتركة جعمو في الكجو 
الثالث يعني اإلخراج نفسو ، كىذا يعني أفَّ الكجييف اآلخريف ال يعنياف 

، فالخركج ىك  اإلخراج نفسو ، فالفرؽ كاضح بيف اإلخراج كاإلظيار كاإلنبات
خراجو مف مقره كىك نقيض الدخكؿ كالظيكر : بركز  (ِ)النفاذ عف الشيء ، كا 

 (ْ)كالنبات كاإلنبات يدؿ عمى نماء في مزركع ثـ يستعار(ّ)الشيء كانكشافو
فأنت ترل أفَّ أىؿ المغة أنفسيـ قد بيَّنكا أفَّ لكؿ لفظ معناه الخاص بو ، 

جو األكؿ ، كبمعنى اإلظيار في الكجو فجعؿ اإلخراج بمعنى اإلنبات في الك 
 الثاني تحريؼ لداللة اإلخراج في شكاىد ىذيف الكجييف 

كاإلنبات ، كاإلظيار ، كاإلخراج ، معاف متقاربة ، كالمعاني المتقاربة 
أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه ، كىذا ىك الذم مكَّف 

مف اختبلؽ األكجو ، ذلؾ بجعؿ الحيرم كغيره مف أصحاب كتب الكجكه 
                                                 

 َِٓ( المفردات ص ُ)

لمراغب ص ، كالمفردات  ِْٓكمقاييس المغة ص  ِّٔ( ينظر : العيف لمفراىيدم ص ِ)
ُُٓ 

 . ْٓٓ( ينظر : مقاييس المغة ص ّ)

 .َٖٖ( ينظر : مقاييس المغة ص ْ)
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المفظ بمعاني مرادفاتو ، لجكاز كقكع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ، 
كاأللفاظ المترادفة ميما اشتد ترادفيا ال بدَّ مف أف تككف بينيا فركؽ معنكية 
خاصة ، كىي المعاني المقصكدة في القرآف الكريـ ، فجعؿ المفظ بمعاني 

ظاىرنا لداللة النص القرآني ، كييعدُّ ىدمنا لظاىرة الترادؼ  مرادفاتو ييعدي تحريفنا
 في لغة القرآف الكريـ ؛ ذلؾ بتحكيؿ ألفاظو إلى كجكه 

ذكر الدامغاني كابف الجكزم أفَّ أخمدى في القرآف عمى  اإلخالد :-٘
 معنييف : 

لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى  أحدىما : بمعنى الميؿ ، كمنو قكلو تعالى : )كى
 { ٍُٕٔرًض(}األعراؼ : األى 

الىوي  كالثاني : بمعنى التخميد ، كمنو قكلو تعالى : )يىٍحسىبي أىفَّ مى
  (ُ){((ّأىٍخمىدىهي(}اليمزة : 

 (ِ)قاؿ الخميؿ : ))كأخمد فبلف إلى كذا ، أم : ركف إليو كرضي بو((
كقاؿ ابف فارس : ))الراء كالكاؼ كالنكف أصؿ كاحد يدؿُّ عمى قكَّة فركف 

كقاؿ : ))الخاء كالبلـ كالداؿ أصؿ كاحد يدؿُّ عمى  (ّ) ء جانبو األقكل((الشي
ا ، كمنو جنة  مىدى : أقاـ ، كأخمد ، أيضن الثبات كالمبلزمة ، فيقاؿ : خى

ميخًمد : إذا أبطأ عنو المشيب ،  كىك كيقكلكف : رجؿ ميخمَّد كرجؿ َََدالخم
اب ، كيقاؿ : أخمدى إلى مف الباب ؛ ألفَّ الشباب قد الزمو ، كالـز ىك الشب

لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى  األرض : إذا لصؽ بيا ، قاؿ ا تعالى : )كى
ـٍ ًكٍلدىافه ُٕٔاألىٍرًض(}األعراؼ :  مىٍيًي { فأمَّا قكلو تعالى : )يىطيكؼي عى

                                                 

 ُْكنزىػػػػة األعػػػػيف البػػػػف الجػػػػكزم ص  ٕٔ( ينظػػػػر : الكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمػػػػدامغاني ص ُ)
  ِٕكمنتخب قرة العيكف ص 

 ُِٔ( العيف ص ِ)

  ّْٗ( مقاييس المغة ص ّ)
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(}اإلنساف :  مَّديكفى ٍمد ، كىك البقاء ، أم : ال يمكتكف ، ُٕمُّخى { فيك مف الخي
( كقاؿ آخركف : م مَّديكفى ف الًخمىد ، كالًخمىدي ، جمع ًخمىدىة ، كىي القيٍرط فقكلو )مُّخى

كىذا قياس صحيح ؛ ألفَّ الًخمىدىة مبلزمة لؤليذف ، َََأم : ميقىرَّطكف مشنَّفكف
مىد : الباؿ ، كسيمّْي بذلؾ ؛ ألنَّو مستقر في القمب ثابت(( كقاؿ ابف (ُ)كالخى

مك  ٍمدنا كخي مكدنا ، َََدنا : بقي كأقاـسيده : ))خٌمدى يخميد خي مىدى بالمكاف يخميد خي كخى
كخمىدى إلى األرض ، كأخمىدى : أقاـ فييا ، كماؿ إلييا ، كفي َََكأخمىدى : أقاـ

لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى األىٍرًض(}األعراؼ :  كأخمىدى بصاحبو : َََ{ُٕٔالتنزيؿ : )كى
كقاؿ الراغب : ))الخمكد ىك تبرّْم الشيء مف اعتراض الفساد ،  (ِ)لزمو((

كبقاؤه عمى الحالة التي ىك عمييا ، ككٌؿ ما يتباطأ عنو التغيير كالفساد تصفو 
ثـ استعير لممبقي َََالعرب بالخمكد ، كذلؾ لطكؿ مكثيا ال لدكاـ بقائيا

مييا مف غير دائمنا ، كالخمكد في الجنة بقاء األشياء عمى الحالة التي ع
خبلد الشيء جعمو ميبفىن ، كالحكـ عميو بككنو َََاعتراض الفساد عمييا كا 

لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى األىٍرًض(}األعراؼ :  { ُٕٔميٍبقىن ، كعمى ىذا قكلو تعالى : )كى
   (ّ) أم : ركفى إلييا ظانِّا أنَّو يخمد فييا((

ني يعني الخمكد جعؿ الدامغاني كابف الجكزم أخمد في الكجو الثا
لىػًكنَّوي أىٍخمىدى  بعينو ، كجعبله في الكجو األكؿ بمعنى الميؿ في قكلو تعالى : )كى
ًإلىى األىٍرًض( كقد تقدـ أفَّ أىؿ المغة جعمكا أخمد في ىذا الشاىد بمعنى : ركف 
إلييا ، كلصؽ بيا ، كماؿ إلييا ، كأقاـ فييا ، كلزميا ، أم : أفَّ أىؿ المغة  

ا لػ)أخمد( معنى الميؿ كما جاء في باب الكجكه ، بؿ جعمكه أحد لـ يعينك 

                                                 

 ِٔٔ( مقاييس المغة ص ُ)

 ُِْ/ٓكينظر : لساف العرب ُّٖ/ٓاألعظـ ( المحكـ كالمحيط ِ)

كبصػػػػائر ذكم التمييػػػػز  َِٓ-ُٗٓ/ُكينظػػػػر : عمػػػػدة الحفػػػػاظ  َُٔ( المفػػػػردات ص ّ)
 َٔٓ-ٗٓٓ/ِلمفيركزآبادم 
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معانييا ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ معنى الرككف كالمصكؽ أقكل 
كأشد مف معنى الميؿ ، فيما أقرب منو إلى معنى اإلخبلد ، كأقرب منيا 
، جميعنا معنى اإلقامة كالمزكـ ؛ ألفَّ ىذا ىك معنى الخمكد كمااشتؽ منو 

كأبعدىا معنى الميؿ ، كتأمَّؿ أفَّ ابف الجكزم نفسو قبؿ أف يعيّْف كجو الميؿ 
في النزىة قاؿ في النزىة نفسيا : ))قاؿ أبك الحسيف بف فارس المغكم  : 

كمع ذلؾ عيَّف  (ُ)كأخمدى إلى األرض : لصؽ بيا((َََيقاؿ : أخمد : إذا أقاـ
 ريب كال األقرب بؿ بالمعنى األبعدلػ)أخمد( معنى الميؿ ، فمـ يأخذ بالمعنى الق

تقدـ ما جاء في كتب المغة كمثمو جاء في كتب التفسير ، قاؿ 
لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى األىٍرًض( يعني : ركف إلى  الطبرم : ))عف سعيد بف جبير )كى

عف َََعف مجاىد : أخمد : سكفَََنزع إلى األرضَََاألرض
كأصؿ اإلخبلد في كبلـ العرب : َََفاتبع ىكاه كركف إليياَََالسُّدّْم

ككاف  َََاإلبطاء كاإلقامة ، يقاؿ منو : أخمد فبلف بالمكاف إذا أقاـ بو
))أم :  (ِ)بعض البصرييف يقكؿ : معنى قكلو : أخمد : لـز كتقاعس كأبطأ((

سكف إلى لذاتيا ، كأصؿ اإلخبلد المزكـ ، يقاؿ : أخمد فبلف بالمكاف أقاـ بو 
عنى : لـز لذَّات األرض ، فعبَّر عنيا باألرض ؛ ألفَّ فكأفَّ المَََكلزمو

كىا ىك ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في  (ّ)متاع الدنيا عمى كجو األرض((
لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى  النزىة كالمنتخب جعؿ أخمدى بمعنى ماؿى في قكلو تعالى : )كى

لىػًكنَّوي  أىٍخمىدى ًإلىى األىٍرًض( أم :  األىٍرًض( قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى : )كى
 كفي معنى الكبلـ قكالف :َََركف إلى الدنيا كسكف

 أحدىما : أنَّو ركف إلى أىؿ الدنيا .
                                                 

  ُْ( نزىة األعيف ص ُ)

 ُِٓ/ٗ( جامع البياف ِ)

 َِِ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ّ)
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فالكجو الذم قاؿ بو في باب (ُ)كالثاني : أنَّو ركف إلى شيكات الدنيا((
الكجكه لـ يقؿ بو في باب التفسير ، كالصحيح كما تبيَّف مف كتب المغة 

فَّ أقرب المعاني إلى أخمدى في شاىد الكجو األكؿ ىك معنى اإلقامة كالتفسير أ
 كالمزكـ ، كىذا يعني أنَّو باؽ عمى معناه .

ف كاف أبعد المعاني   فبل بأس في أف نجعؿ اإلخبلد بمعنى الميؿ كا 
ر ، كما داـ الغرض مف جعمو بيذا المعنى أك  عنو ماداـ يقترف بالمعاني األيخى

يؼ كما ىك حاصؿ في كتب المغة كالتفسير ، لكف البأس ذاؾ اإليضاح كالتعر 
كٌؿ البأس ، أف نجعمو بمعنى الميؿ عمى سبيؿ الفطع كالتعييف ، كما ىك 

  حاصؿ في كتب الكجكه ؛ ألفَّ في ذلؾ تحريفنا لداللتو  
قػػػاؿ الػػػدامغاني : ))تفسػػػير اإلدراؾ عمػػػى أربعػػػة أكجػػػو : اإلدراؾ : -ٙ

 أل .ألجمو ، كلحؽ ، كاجتمع ،  كر 
تَّى فكجو منيا :، أدركو : ألجمو ، فذلؾ قكلو في سكرة يكنس : ) حى

 { بمعنى : ألجموَٗ(}يكنس : ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي 
كالكجو الثاني ، أدرؾ : أم : لحؽ ، فذلؾ قكلو في سكرة  الشعراء : 

ابي ميكسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيكفى )  أم : ميمحقكف {ُٔ(}يكنس : قىاؿى أىٍصحى
كالكجو الثالث ، ادَّارؾ ، أم : اجتمع ، فذلؾ قكلو تعالى في سكرة 

ـٍ ًفي األًخرىةً النمؿ : ) { أم : اجتمع ، ككقكلو ٔٔ(}النمؿ : بىًؿ ادَّارىؾى ًعٍممييي
ًميعناتعالى في سكرة األعراؼ : ) تَّى ًإذىا ادَّارىكيكٍا ًفييىا جى  {ّٖ(}األعراؼ : حى

 الؤية ، قكلو تعالى في سكرة األنعاـ : )كالكجو الرابع ، اإلدراؾ : الر 
ارى  اري كىىيكى ييٍدًرؾي األىٍبصى { يعني : ال تراه َُّ(}األنعاـ : تيٍدًركيوي األىٍبصى

 (ِ) األبصار ، كىك يرل األبصار((

                                                 

 ِِِ/ّ( زاد المسير ُ)

(
ٕ

 . ٘ٙ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 



68 

 

اإللجاـ ، كالمحكؽ ، كاالجتماع ، كما جاء في األكجو الثبلثة األكلى 
اربة أدخميا أىؿ المغة في باب قريبة مف معنى اإلدراؾ ، كالمعاني المتق

  .الترادؼ ال في باب الكجكه 
قاؿ ابف فارس : ))الداؿ كالراء كالكاؼ أصؿ كاحد ، كىك لحكؽ 

كيقاؿ : فرس دىرىؾي الطريدة : إذا كانت ال ...  الشيء بالشيء ككصكلو إليو
لى : أمَّا قكلو تعا...  تفكتو طريدة ، كيقاؿ : أدرؾ الغبلـ كالجارية : إذا بمغا

ـٍ ًفي األًخرىةً ) { فيك مف ىذا ؛ ألفَّ عمميـ أدركيـ  ٔٔ(}النمؿ : بىًؿ ادَّارىؾى ًعٍممييي
كقاؿ الراغب : ))الدٍَّرؾ كالدٍَّرج ، لكف الدٍَّرج (ُ) في اآلخرة حيف لـ ينفعيـ((

يقاؿ اعتبارنا بالصعكد ، كالدَّرؾ اعتبارنا بالحدكر ، كليذا قيؿ درجات الجنة ، 
ـٍ ًفي األًخرىةً كقاؿ : ))...  الناركدركات  { أم : ٔٔ(}النمؿ : بىًؿ ادَّارىؾى ًعٍممييي

ؿ إلى السككف بألؼ الكصؿ كقاؿ ...  تدارؾ فأيدغمت التاء في الداؿ ، كتيكصّْ
الحسف : معناه : جيمكا أمر اآلخرة كحقيقتو انتيى عمميـ في لحكؽ اآلخرة 

  (ِ) فجيمكىا((
الترادؼ ليس كجو منيا أكلى مف غيره ؛  كألفَّ األكجو المبنية عمى

ألفَّ جميعيا كاحدة مف جية ترادفيا ، جاز تعدد أكجو الشاىد الكاحد ، 
أفَّ الفيركزآبادم لـ يجعؿ اإلدراؾ  ستبداؿ بعضيا ببعض ، مف ذلؾ مثبلن كا

في الكجو األكؿ بمعنى اإللجاـ كما فعؿ الدامغاني بؿ جعمو ))بمعنى : 
تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي ) اإللجاء كاالضطرار : ككذلؾ (ّ)( أم : ألجأه كاضطره((حى

لـ يعيّْف المفسركف لئلدراؾ ىنا معنى مف دكف غيره ، فقد قاؿ الطبرم : 
تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي ))) كقاؿ (ْ)( يقكؿ : حتى إذا أحاط بو الغرؽ((حى

                                                 

(
ٔ

 .24ٕ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 .2٘ٔ-2ٗٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 .ٖٓٔ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٗ

 .2ٙٔ/ٕٔ( جاِع اٌت١اْ 
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تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي القرطبي : ))) كقاؿ البيضاكم :  (ُ)أم : نالو ككصمو((( حى
تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي ))) كىذا جائز في باب التفسير ، فبل يككف  (ِ) ( لحقو((حى

 ىناؾ تحريؼ لداللة المفظ القرآني ، ألفَّ التفسير يراد بو إيضاح المعنى بأمّْ 
التحريؼ  أفَّ  ض فبل يتطمب تعييف المعنى ، إالٌ مرادؼ كاف يحقؽ ىذا الغر 

 يككف في كتب الكجكه ؛ ألفَّ الكجكه يتطمب تعييف معانييا كالقطع بيا .
كالدليؿ عمى أفَّ أصحاب كتب الكجكه لـ يكف  اإلدراؾ والرؤية :

يـ مف الكجكه التي ينسبكنيا إلى ما شاؤكا مف األلفاظ أف تككف صحيحة ييمٌ 
و سكل ىذا كمٌ أـ غير صحيحة ، مكافقة لمعقيدة أـ ال ، لـ يكف يعنييـ 

ادم جعبل اختبلؽ الكجكه ، كأكضح دليؿ عمى ذلؾ أفَّ الدامغاني كالفيركزآب
اري ) بمعنى الرؤية في قكلو تعالى : اإلدراؾ في الكجو الرابع الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى

ارى  كمف دكف أٌم تعميؽ كاف ، في حيف أفَّ ىذا المعنى  (ّ)(كىىيكى ييٍدًرؾي األىٍبصى
ما اختبلؼ مف الناحية العقائدية  ، قاؿ الطبرم : ))اختمؼ مختمؼ فيو أيٌ 

ارى أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ قكلو : ) اري كىىيكى ييٍدًرؾي األىٍبصى ( فقاؿ الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى
قائمك  كاعتؿَّ ...  بعضيـ : معناه :  ال تحيط بو األبصار ، كىك يحيط بيا

تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي  قاؿ : )ىذه المقالة لقكليـ ىذا بأف قالكا : إفَّ ا ( حى
قالكا : فكصؼ ا تعالى ذكره الغرؽ بأنَّو أدرؾ فرعكف ، كال شؾ أفَّ الغرؽ 
غير مكصكؼ بأنَّو رآه ، كال ىك مما يجكز كصفو بأنَّو يرل شيئنا ، قالكا : 

اري فمعنى قكلو : ) ؛ ألفَّ الشيء قد ( بمعنى : ال تراه ، بعيد الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى
  (ْ) يدرؾ الشيء كال يراه((

                                                 

(
ٔ

 .2ٕ٘/2( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٕ

 .ٖٕٔ/ٖ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٖ

 .ٖٓٔ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٘ٙ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

(
ٗ

 .2ٖٗ/2( جاِع اٌت١اْ 
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اري كىىيكى ييٍدًرؾي كقاؿ الزجاج : ))كقكلو عز كجؿ : ) الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى
ارى  ـى ( أعٍ األىٍبصى عز كجؿ أنَّو يدرؾ األبصار ، كفي ىذا اإلعبلـ دليؿ عمى  م

أفَّ خمقو ال يدرككف األبصار ، أم : ال يعرفكف كيؼ حقيقة البصر ، كما 
الشيء الذم صار بو اإلنساف ييبصر بعينيو دكف أف يبصر مف غيرىما مف 
سائر أعضائو ، فأعمـ أفَّ خمقنا مف خمقو ال يدرؾ المخمكقكف كنيو ، كال 

طكف بعممو فكيؼ بو عز كجؿ ، فاألبصار ال تحيط بو ، فأمَّا ما جاء يحي
فغير ، عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  مف األخبار في الرؤية كصحٌ 

مدفكع ، كليس في ىذه اآلية دليؿ عمى دفعو ؛ ألفَّ معنى ىذه اآلية معنى 
إدراؾ الشيء ، كاإلحاطة بحقيقتو ، كىذا مذىب أىؿ السنة كالعمـ 

  (ُ)كالحديث((
اري كقاؿ الكاحدم : ))قكلو : )  ( اإلدراؾ : اإلحاطة الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى

أف يقاؿ : رآه كما أدركو  بكنو الشيء كحقيقتو ، كىك غير الرؤية ؛ ألنَّو يصحٌ 
، فاألبصار ترل ا عز كجؿ ، كال تحيط بو ، كما أفَّ القمكب تعرفو كال 

ير نقكؿ : إفَّ البارئ سبحانو ييرل كال ييدرىؾ ؛ كعمى ىذا التفس...  تحيط بو
نَّما يجكز ذلؾ عمى مف كاف  ألفَّ معنى اإلدراؾ : اإلحاطة بالمرئي ، كا 

نرل القمر كيمكف ألبصارنا أف تحيط بو  فنحف مثبلن  (ِ) محدكدنا كلو جيات((
، فنرل حدكده كجياتو ، ككذلؾ نرل السماء لكننا ال نرل حدكدىا كجياتيا فبل 

 حيط أبصارنا بيا .ت
كجعؿ اإلدراؾ بمعنى الرؤية أعطى لممعتزلة الحجة عمى أفَّ ا 

رنا(( سبحانو ))متعاؿ أف يككف ميبصى
 كأنَّو ال ييرل ال في الدنيا كال في اآلخرة                                                  (ّ) 

                                                 

(
ٔ

 ٕٕ٘/ِٕعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ( 

(
ٕ

 2ٖٓ-ٖٙٓ/ٕ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٖ

 . ٕ٘/ٕ( اٌىشاف 
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ى ييرل يكـ القيامة ، يراه قاؿ ابف عطية : ))أجمع أىؿ السنة عمى أفى ا تعال
 ككاف اإلماـ أبك عبد ا النحكم يقكؿ : مسألة العمـ حمقتٍ ...  المؤمنكف

ًئذو لحى المعتزلة ، ثـ كرد الشرع بذلؾ ، كىك قكلو عز كجؿ : ) كهه يىٍكمى كيجي
بّْيىا نىاًظرىةه ِِنَّاًضرىةه } { كتعدية النظر يأتي إنَّما ىك ِّ-ِِ(}القيامة : { ًإلىى رى

في كبلـ العرب لمعنى الرؤية ال لمعنى االنتظار عمى ما ذىبت إليو المعتزلة 
ـٍ عىف ، كذكر ىذا المذىب لمالؾ فقاؿ : فأيف ىـ عف قكلو تعالى : ) كىبل ًإنَّيي

كبيكفى  ًئذو لَّمىٍحجي ـٍ يىٍكمى بًّْي صمى ا  ، كمنو قكؿ النبي...  {ُٓ(}المطففيف : رَّ
و : إنكـ تركف ربكـ يكـ القيامة عنو كتكاتر ككثر نقمي  فيما صحَّ ، عميو كسمـ 

كما تركف القمر ليمة البدر كنحكه مف األحاديث عمى اختبلؼ ترتيب ألفاظيا 
تعالى يكـ القيامة ... ، كذىبت المعتزلة إلى المنع مف جكاز رؤية ا 

اري كتمسككا بقكلو تعالى : ) عف تمسكيـ  ( كانفصؿ أىؿ السنةالَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى
بأفَّ اآلية مخصكصة في الدنيا ، كرؤية اآلخرة ثابتة  بأخبارىا ، كانفصاؿ 
آخر كىك أف ييفرَّؽ بيف معنى اإلدراؾ كمعنى الرؤية ، كنقكؿ : إنَّو عز كجؿ 
تراه األبصار كال تدركو ، كذلؾ اإلدراؾ يتضمف اإلحاطة بالشيء كالكصكؿ 

 (ُ) إلى أعماقو كحكزه مف جميع جياتو((
اري كقاؿ البيضاكم : ))) ...  ( أم : ال تحيط بوالَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى

كاستدؿ بو المعتزلة عمى امتناع الرؤية كىك ضعيؼ ؛ إذ ليس اإلدراؾ مطمؽ 
كقاؿ النسفي : ))كتشبُّث المعتزلة بيذه اآلية ال يستتب ؛ ألفَّ  (ِ) الرؤية((

قكؼ عمى جكانب المرئي المنفي ىك اإلدراؾ ال الرؤية ، كاإلدراؾ ىك الك 
 (ّ) كحدكده ، كما يستحيؿ عميو الحدكد كالجيات يستحيؿ إدراكو ال رؤيتو((

ارى كقاؿ أبك حياف األندلسي : ))) اري كىىيكى ييٍدًرؾي األىٍبصى ( الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى
                                                 

(
ٔ

 .ٖٖٓ/ٕ( اٌّذشس اٌٛج١ض

(
ٕ

 . 2ٙٔ/ٕ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٖ

 .ٖٖٙ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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اإلبصار قيؿ : معناه : اإلحاطة بالشيء ، كبذلؾ فسَّره ىنا ابف عباس ، 
كال تنافي الرؤية انتفاء ...  العكفي ، كابف المسيب ، كالزجاج كقتادة ، كعطية

ارى )...  اإلدراؾ ( داللة عمى أفَّ اإلدراؾ ال يراد بو ىنا مجرد كىىيكى ييٍدًرؾي األىٍبصى
الرؤية ؛ إذ لك كاف مجرد الرؤية لـ يكف لو تعالى بذلؾ اختصاص كال تمدح 

ى اإلدراؾ اإلحاطة بحقيقة ؛ ألنَّا نحف نرل األبصار ، فدؿ عمى أفَّ معن
 (ُ) الشيء ، فيك تعالى ال تحيط بحقيقتو األبصار ، كىك محيط بحقيقتيا((

كقاؿ ابف كثير : ))كقاؿ آخركف مف المعتزلة بمقتضى ما فيمكه مف 
ىذه اآلية أنَّو ال ييرل في الدنيا كال في اآلخرة فخالفكا أىؿ السنة كالجماعة في 

كعف  ...  عميو كتاب ا كسنة رسكلو ؿ بما دؿٌ ذلؾ مع ما ارتكبكه مف الجي
اري عكرمة أنَّو قيؿ لو : ) ( قاؿ : ألست ترل السماء ؟ قاؿ : الَّ تيٍدًركيوي األىٍبصى

  (ِ) يا ترل ؟!((بمى ، قاؿ : فكمٌ 
بعد كؿ ما نقمناه مف كبلـ المفسريف أترل أفَّ أصحاب كتب الكجكه 

التأكيؿ كالتفسير بقدر ما كاف يعنييـ كاف يعنييـ تحرم الدقة كالصحة مف 
 . ب الحقيقة كالعقيدةاختبلؽ الكجكه كلك كاف عمى حسا

ه أفَّ اإلرساؿ في القرآف الكريـ عمى ك ذكر أىؿ الكجاإلرساؿ : -ٚ
 أكجو : ثمانية 

ٍمنىا الشَّيىاًطيفى : ) ، كقكلو تعالى األكؿ : أرسمنا : سمَّطنا ـٍ تىرى أىنَّا أىٍرسى أىلى
مىى   { يعني : سمطناّٖ(}مريـ : اٍلكىاًفًريفى عى

ٍمنىاؾى ًلمنَّاًس كى قكلو تعالى : )كالثاني : أرسؿ ، أم : بعث ، ك أىٍرسى
 مبعكثنا . { أم : بعثناؾ لمناس رسكالن ٕٗء : (}النسارىسيكالن 

ا ييٍمًسٍؾ فىبل ميٍرًسؿى لىوي ًمف : ) كقكلو تعالىأرسؿ : فتح ، كالثالث :  مى كى
 { أم : ال فاتح لو مف بعده  .ِ:  (}فاطربىٍعًدهً 

                                                 

(
ٔ

 .ٕٕ٘/ٗ( اٌتذش اٌّذ١ط 

(
ٕ

 .ٕٕٗ/ٖ( دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ 
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ًإنَّا ميٍرًسميك قكلو عز كجؿ : )ككأظير ، كالرابع : أرسؿ ، أم : أخرج 
ـٍ كىاٍصطىًبٍر   الناقة . أم : مخرجك {ِٕ(}القمر : النَّاقىًة ًفٍتنىةن لَّييـٍ فىاٍرتىًقٍبيي

و ، ك  ًفٍرعىٍكفي فىأىٍرسىؿى قكلو عز كجؿ : )كالخامس ، أرسؿ ، أم : كجَّ
اًشًريفى  و فرعكف ّٓ(}الشعراء : ًفي اٍلمىدىاًئًف حى  { يعني : كجَّ

أىٍف أىٍرًسٍؿ : ) أم : أطمؽ مف العذاب ، كقكلوالسادس ، أرسؿ ، ك 
 يـ مف العذاب .ق{ أم : أطمُٕ(}الشعراء : مىعىنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى 

ى  في السابع ، اإلرساؿ : اإلنزاؿ مف المطر كغيره ، قكلو تعالك 
مىٍيكيـ مٍّْدرىارناسكرة نكح : )  {ُُ(}نكح : ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى

مىٍييىا كالثامف : اإلرساؿ ، العذاب ، كقكلو تعالى : ) ييٍرًسؿى عى كى
ٍسبىاننا ارىةن مّْف { كقكلو تعالى : )َْ(}الكيؼ : حي ـٍ ًحجى مىٍيًي ًلنيٍرًسؿى عى
                                                                 (ُ){ّّ(}الذاريات : ًطيفو 

قاؿ ابف فارس : ))الراء كالسيف كالبلـ أصؿ كاحد كطرد منقاس ، 
كقاؿ ابف الجكزم : ))اإلرساؿ في المحبكس  (ِ)يدؿ عمى االنبعاث كاالمتداد((
  (ّ)إطبلقو ، كفي المطمؽ بعثو((

ييٍرًسؿى بمعنى العذاب في قكلو ) ؿي اإلرساؿ في الكجو الثامفعٍ جى  كى
ٍسبىاننا مىٍييىا حي ارىةن مّْف ًطيفو ( كقكلو تعالى : )عى ـٍ ًحجى مىٍيًي ( فيًيـ مف ًلنيٍرًسؿى عى

، كمف الحجارة األكؿ الحسباف الذم يعني العذاب كما جاء في الشاىد 
المينزلة مف السماء كما جاء في الشاىد الثاني ، فيك إذف معنى السياؽ كليس 

 .معنى اإلرساؿ 

                                                 

(
ٔ

ٚ ٔض٘ةةةج  2٘-2٘ٚإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأٟ ص ٚاٌٛجةةةٖٛ  4٘( ٚجةةةٖٛ اٌمةةةشآْ ٌٍذ١ةةةشٞ ص 

 . 42/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  2ٗاألع١ٓ ص 

(
ٕ

 . ٖٖ٘-ٖٖٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 .2ٗ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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لقد ظير لي أفَّ أصحاب كتب الكجكه ينسبكف إلى المفظ ما شاء مف 
األكجو مف دكف أف يمحظكا صحتيا أك مبلءمتيا لمسياؽ كالمعنى المراد ، فقد 

مىا ييٍمًسٍؾ فىبل ميٍرًسؿى لىوي الفتح في قكلو تعالى : )اإلرساؿ بمعنى  كا مثبلن جعم كى
{ فالباحث ال يستطيع أف يجد أمَّ مسكغ كاف داللي أك ِ(}فاطر : ًمف بىٍعًدهً 

سياقي كلك مف مكاف خفي لجعؿ اإلرساؿ بمعنى الفتح في ىذا الشاىد 
كارد  القرآني ، ذلؾ أفَّ أصحاب كتب الكجكه ذكركه مقطكعنا عمَّا قبمو ، فيك

مىا ييٍمًسٍؾ ضمف قكلو تعالى : )) مىا يىٍفتىًح المَّوي ًلمنَّاًس ًمف رٍَّحمىةو فىبل ميٍمًسؾى لىيىا كى
ـي  ًكي نى : ال ( بمعفىبل ميٍرًسؿى لىوي ( فجعمكا )فىبل ميٍرًسؿى لىوي ًمف بىٍعًدًه كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى

ا يىٍفتى لقكلو تعالى : ) فاتح لو ، ليككف  مقاببلن  ( كىذا مسكغ ارتجالي ، ًح المَّوي مى
ألنَّو لك أراد معنى الفتح الستعمؿ لفظو كقاؿ كما قدَّره الدامغاني كمف تابعو ، 
كما أفَّ المقاـ يختمؼ ، فقد استعمؿ اإلرساؿ بعد اإلمساؾ ، كقد استعمؿ 

 الفتح في أكؿ اآلية كلـ يكف ىناؾ إمساؾ قبمو .
إدخاليا في باب التفسير ، لجعؿ أفَّ ىذه الكجكه كنحكىا يجب  كالحؽٌ 

ا إليضاح المعنى المراد بما شاء مف التعابير، كالتحريؼ يأتي  الباب مفتكحن
لباب ، فمـ يفسَّر ؽ امف إدخاليا في باب الكجكه كتعييف المعنى كغمٍ 

اإلرساؿ بمعنى الفتح كما جاء في الكجو الثاني في قكلو  الزمخشرم مثبلن 
ا ييٍمًسٍؾ فى تعالى : ) مى ( بؿ فسره بقكلو : ))كأٌم شيء بل ميٍرًسؿى لىوي ًمف بىٍعًدهً كى

يمسؾ اي فبل أحد يقدر عمى إطبلقو((
(ُ)  

ككذلؾ إف عيَّنكا جعؿ اإلرساؿ في الكجو األكؿ بمعنى التسميط في 
مىى اٍلكىاًفًريفى قكلو تعالى : ) ٍمنىا الشَّيىاًطيفى عى ـٍ تىرى أىنَّا أىٍرسى { ّٖ(}مريـ : أىلى

مفسركف لـ يعينكا ىذا المعنى ، قاؿ الطبرم : ))قاؿ ابف زيد في قكلو لفا
مىى اٍلكىاًفًريفى تعالى : ) ٍمنىا الشَّيىاًطيفى عى مىف يىٍعشي عىف ًذٍكًر ( فقرأ : )أىنَّا أىٍرسى كى

                                                 

(
ٔ

 24٘/ٖ( اٌىشاف 
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ًف نيقىيٍّْض لىوي شىٍيطىاننا فىييكى لىوي قىًريفه  فجعؿ أرسمنا  (ُ){((ّٔ(}الزخرؼ : الرٍَّحمى
كاألخذ بيذا المعنى أكلى مف معنى التسميط ؛ ألنَّو مستكحى ٌيضنا ، قبمعنى 

ا ، كقاؿ الزجاج : ))في قكلو :  مف القرآف الكريـ ، كالقرآف  ييفسّْر بعضو بعضن
ٍمنىا) يٌ أىٍرسى اىـ ، فمـ نعصميـ مف ( كجياف ، أحدىما : أنَّا خمينا الشياطيف كا 

يـ أيرسمكا عمييـ ، كقيَّضكا ليـ القبكؿ منيـ ، كالثاني ، كىك المختار : أنَّ 
ًف نيقىيٍّْض لىوي شىٍيطىاننا بكفرىـ ، كما قاؿ عز كجؿ : ) مىف يىٍعشي عىف ًذٍكًر الرٍَّحمى كى

مىى ( كقد ذكر ابف منظكر قكلو تعالى : )فىييكى لىوي قىًريفه  ٍمنىا الشَّيىاًطيفى عى أىنَّا أىٍرسى
الفرؽ بيف إرساؿ ا عز كجؿ أنبياءه  ( ثـ قاؿ : ))قاؿ أبك العباس :اٍلكىاًفًريفى 

يٌ  رسالو الشياطيف عمى أعدائو تىٍخًميىتىوي كا  كما تقكؿ : كاف لي طائر ...  اىـ، كا 
كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف جعؿ (ِ)فأرسمتو ، أم : خميتو كأطمقتو((
تقميدنا ألصحاب كتب الكجكه ، لـ يعيّْنو  (ّ)اإلرساؿ بمعنى التسميط في النزىة

  (ْ)تفسيره ، بؿ تبنى الكجييف المذيف ذكرىما الزجاج في
فأصحاب كتب الكجكه لٌما جعمكا التسميط كجينا لئلنزاؿ ، كىك مف 

لككف المفظ ال بدَّ مف أف مرادفاتو ال مف أكجيو  جاز جعمو بمعنى آخر ؛ 
  رادؼ كاحد .يككف لو عدة مرادفات ال م

أبقينا )أرسؿ( عمى معناه  فما مف أحد يشؾ أك يمارم أنَّو لك
المكضكع لو ، ككما عرَّفو أىؿ المغة في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو 
المنسكبة إلى اإلرساؿ لما اختؿَّ شيء مف معناه قدر قطمير ؟ فما الداعي 

جعمو بيذه األكجو ؟! فيؿ يشؾ أحد بأنَّو ليس مف داع إلى ذلؾ مف إذف 
 ! ة المسبقة في اختبلؽ الكجكه ؟سكل النيٌ 

                                                 

(
ٔ

 . ٘ٗٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ  

(
ٕ

 ٓٗ/٠ٕٚ4ٕظش : دا  اٌعشٚط  ٗ٘ٔ/ٙ( 
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 . 2ٗ( ٔض٘ج  األع١ٓ ص 
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 .4ٗٔ/٘( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 
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كاألكجو التي نسبكىا إلى اإلرساؿ التي تحمؿ معانييا الخاصة بيا 
كاحدة مف جية ترادفيا ، أم : أفَّ كؿ كجو منيا يمثؿ المعنى القريب مف 
اإلرساؿ ال اإلرساؿ بعينو ، كيبدك أفَّ أقرب المرادفات إليو ىك البعث ، حتى 

فميس أحدىما  كلكف مع ذلؾ(ُ)عرَّؼ ابف فارس كما تقدـ اإلرساؿ بالبعث
يعني اآلخر بعينو ، بؿ ال بد مف أف يككف بينيما فرؽ في الداللة ، فقد فرَّؽ 

آلخر أنَّو يجكز أف يبعث الرجؿ إلى ا العسكرم ))بيف البعث كاإلرساؿ ،
لحاجة  تخصو دكنؾ كدكف المبعكث إليو ، كالصبي تبعثو إلى المكتب ، 

برسالة كما  اإلرساؿ ال يككف إالٌ متو ؛ ألفى فتقكؿ : بعثتو ، كال تقكؿ : أرس
 (ِ) يجرم مجراىا((

كأقكؿ ما قمتو في أكجو المفظ السابؽ بأفَّ التسميط ، كالبعث ، كالفتح 
أف تككف  ، كاإلخراج كالظيكر، كالتكجيو ، كاإلطبلؽ ، كاإلنزاؿ ، ال يصحٌ 

، كاألكجو الحقيقية ىي التي  ألنَّيا جميعيا قريبة مف معناه أكجينا لئلرساؿ ؛
تككف معانييا مختمفة متباينة ، كقد جاز أف تقع مكقع اإلرساؿ لتقارب معانييا 

نيـ مف اختبلقيا ، مف معناه ، أم : يجمعيا معنى كاحد ، كىذا ىك الذم مكٌ 
ف ترادفت كجمعيا معنى عاـ كاحد تفترؽ عف بعضيا بمعانييا  كىي كا 

كدة في القرآف الكريـ ، كمف جعميا بالمعنى الخاصة ، كىي المعاني المقص
  ي جميع شكاىد الكجكه المنسكبة إليوالعاـ فقد حرَّؼ داللة اإلرساؿ ف

))االستئناس : كجاء في :  قاؿ أبك ىبلؿ العسكرم: االستئناس -ٛ
 القرآف عمى كجييف : 

نيكا الاألكؿ : االستئذاف ، قاؿ ا تعالى : ) ميكا يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى  تىٍدخي
ـٍ  ـٍ لىعىمَّكي ٍيره لَّكي ـٍ خى مىى أىٍىًميىا ذىًلكي مّْميكا عى تيسى تَّى تىٍستىٍأًنسيكا كى ـٍ حى ٍيرى بيييكًتكي بيييكتنا غى

كفى  كنسؽ التبلكة يدؿ عمى أنَّو أراد االستئذاف ، كىك قكلو  {ِٕ(}النكر : تىذىكَّري
                                                 

(
ٔ

 . ٖٖ٘-ٖٖٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 .  44ٕ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 
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ـي تعالى : ) ذىا بىمىغى األٍطفىاؿي ًمنكي ميـى فىٍميىٍستىٍأًذنيكا كىمىا اٍستىٍأذىفى الًَّذيفى ًمف كىاً  اٍلحي
 {ٗٓ(}النكر : قىٍبًمًيـٍ 

كىال ميٍستىٍأًنًسيفى الثاني : طمب األنس بالحديث ، قاؿ ا تعالى : )
ًديثو   (ُ){((ّٓ(}األحزاب : ًلحى

كاالستئذاف مرادؼ لبلستئناس ، لكف بينيما  االستئناس واالستئذاف :
االستئناس مف األنس كىك الداللة عمى الرغـ مف ىذا الترادؼ ، ففرؽ في 

، الطمأنينة ، كزكاؿ الكحشة أك خبلفيا ، كأذف لو أباحو أك سمح لو 
ف قيؿ بأنَّو بمعناه ،  (ِ)كاالستئذاف : طمب األذف كاالستئناس غير االستئذاف كا 

فاستأنس ىؿ ترل أحدنا ،  اء : ))كاالستئناس في كبلـ العرب : اذىبٍ قاؿ الفرٌ 
كقاؿ الطبرم : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ (ّ) فيككف ىذا : انظركا مف في الدار((

في ذلؾ ، فقاؿ بعضيـ : تأكيمو يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتنا غير 
كقاؿ آخركف ، معنى ذلؾ : حتى تؤنسكا أىؿ البيت ... بيكتكـ حتى تستأذنكا

كىذا  (ْ)بيو حتى يعممكا أنَّكـ تريدكف الدخكؿ عمييـ((ـ كما أشبالتنحنح كالتنخٌ 
ىك الصحيح ، بؿ مف األصح أف يككف المراد : حتى يعممكا أنَّكـ تريدكف 

كقاؿ الزجاج : استئذانيـ بالدخكؿ ، أم : االستناس يككف قبؿ االستئذاف ، 
تَّى تىٍستىٍأًنسيكا))فمعنى ) مكا حى كقاؿ  (ٓ)أـ ال((( حتى تستعممكا أيريد أىميا أف ييدخى

مىى أىٍىًميىا) الكاحدم : ))حتى تستعممكا كتنظركا كتتعرفكا مّْميكا عى تيسى ىك أف  (كى
فاالستئناس يككف قبؿ السبلـ كاالستئذاف  (ٔ)(؟ يقكؿ : السبلـ عميكـ ، أدخؿي 

                                                 

(
ٔ

 .٘ٙ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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( فيو كجياف ، أحدىما : أنَّو مف تىٍستىٍأًنسيكا))كقاؿ الزمخشرم : )يككف بعده ، 
كيجكز أف يككف مف ...  الظاىر الذم ىك خبلؼ االستيحاشاالستئذاف 

( تىٍستىٍأًنسيكاكقاؿ ابف عطية : ))) (ُ)((إنساف ؟ ةى ىؿ ثمٌ  األنس، كىك أف يتعرؼ
كاستأنس ، كزنو ...  تستعممكا ، أم : تستعممكا مف في البيت كتستبصركا

استفعؿ فكأفَّ المعنى في )تستأنسكف( تطمبكف ما يؤنسكـ كيؤنس أىؿ 
اش كقاؿ البيضاكم : ))أك مف االستئناس الذم ىك خبلؼ االستيح (ِ)البيت((

كقاؿ النسفي :  (ّ)خائؼ أف ال ييؤذف لو((، فإفَّ المستأذف مستكحش 
))كاالستئناس في األصؿ االستعبلـ كاالستكشاؼ ، استفعاؿ مف أنس الشيء 

ك بتكبيرة أك ، أم : حتى تستعممكا أيطمؽ لكـ الدخكؿ أـ ال ؟ كذلؾ بتسبيحة أ
دخؿ  ا: إذ))كعف أبي ىبيرة  قاؿ : كاف  عبد ا  (ْ)بتحميدة أك بتنحنح((

تَّى تىٍستىٍأًنسيكاالدار استأنس كتكمـ كرفع صكتو ، كقاؿ مجاىد : ) ( قاؿ : حى
تنحنحكا كتنخمكا ، كعف اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو ا أنَّو قاؿ : إذا دخؿ 

كمعنى : إذا دخؿ  (ٓ) يتنحنح أك يحرؾ نعميو((الرجؿ بيتو استحب لو أف 
، كما تقكؿ : إذا أكمتى فسـ باسـ ا ، كقكلؾ :  بيتو : إذا أراد أف يدخؿ بيتو

ذا أردت أف تسافر  ر متاعؾ ، أم : إذا أردت أف تأكؿ ، كا  إذا سافرتى فحضّْ
( تستعممكا ، أم : تستعممكا مف في البيت ، قاؿ تىٍستىٍأًنسيكا))كقيؿ : إفَّ معنى )

مجاىد : بالتنحنح أك  بأمّْ كجو أمكف كيتأتَّى قدر ما ييعمىـ أنَّو قد شيًعر بو 
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 .ٕٕٓ/ٖ( اٌىشاف 
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 .2٘ٔ/ٗاٌّذشس اٌٛج١ض ( 
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 .ٖٓٔ/ٗ( أٔٛا س اٌذٕض٠ً 
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 . 22ٙ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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 .4ٖ٘/٘( دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ الةٓ وث١ش 
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ستئذاف ، كما القمتي كىذا نص في أفَّ االستئناس غير ا...  كيدخؿ إثر ذلؾ
  فاالستئناس ليس ىك االستئذاف بؿ المميد لو (ُ)قاؿ مجاىد كمف كافقو((

ا الكجو الثاني الذم جعمو بمعنى : طمب األنس فيك معنى  أمى
فعؿ( مف معانييا المشيكرة الطمب ، فيككف بمعنى الصيغة  ، كصيغة )است

 .الكجو األكؿ 
فاالستئذاف ، كطمب اإلنس ، مرادفاف لبلستئناس ، كليسا كجييف 

 . لو
الكريـ ذكر أصحاب كتب الكجكه أفَّ األسؼ في القرآف األسؼ : -ٜ

 عمى كجييف :

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو  أحدىما : الحزف ، كمنو قكلو تعالى : لىمَّا رىجى )كى
مىى  {َُٓغىٍضبىافى أىًسفنا(}األعراؼ :  قىاؿى يىا أىسىفىى عى كمثمو قكلو تعالى : )كى

(}يكسؼ :   {ْٖييكسيؼى
نىا ًمٍنييـٍ كالثاني : الغضب ، كمنو قكلو تعالى : )فىمىمَّا آسىفيكنىا انتىقىمٍ 

(}الزخرؼ :  ـٍ أىٍجمىًعيفى ٍقنىاىي   (ِ){ٓٓفىأىٍغرى
قاؿ الخميؿ : ))األسؼ : الحزف في حاؿ ، كالغضب في حاؿ ، فإذا 
ذا جاءؾ ممف فكقؾ  جاءؾ أمر ممف ىك دكنؾ فأنت آسؼ ، أم غضباف ، كا 
، أك مف مثمؾ ، فأنت آسؼ ، أم : حزيف ، فقكلو تعالى : )فىمىمَّا 

كقاؿ ابف فارس : ))اليمزة  (ّ){ أم : أغضبكنا((ٓٓالزخرؼ : آسىفيكنىا()
كاآلًسؼ : َََكالسيف كالفاء أصؿ كاحد ، يدٌؿ عمى الفكت كالتميؼ كما أشبو

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى  لىمَّا رىجى الغضباف ، قاؿ ا تعالى : )كى

                                                 

(
ٔ

 .ٕ٘ٔ/ٕٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ  

(
ٕ

 ٙٔٚٔض٘ةج  األعة١ٓ الةةٓ اٌجةٛصٞ ص  ٕٔٔ( ٠ٕظش : اٌٛجةٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص 

                                                                   2٘ٔ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ٌٍف١شٚصآةادٞ  ِٖٕٓٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص
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                                                                   2ٕ-ٕٙ( اٌع١ٓ ص 
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إفَّ األسافة فيقاؿ : ىك الغضباف ، كيقاؿ : َََ{َُٓأىًسفنا(}األعراؼ : 
كقاؿ ابف (ُ)األرض التي ال تنبت ، كىذا ىك القياس ؛ ألفَّ النبات قد فاتيا((

كقاؿ الراغب :  (ِ) سيده : ))األسؼ : المبالغة في الحزف كالغضب((
))األسؼ : الحزف كالغضب معنا ، كقد يقاؿ لكؿٍّ منيما عمى االنفراد ، 

ى كاف ذلؾ عمى مف دكنو انتشر كحقيقتو ثكراف دـ القمب شيكة االنتقاـ ، فمت
كقكلو َََفصار غضبنا ، كمتى كاف عمى مىف فكقو انقبض فصار حزننا

كقكلو تعالى : َََ{ أم : أغضبكنآٓتعالى : )فىمىمَّا آسىفيكنىا()الزخرؼ : 
))كأسؼ عميو  (ّ) { كاآلسؼ : الغضباف((َُٓ)غىٍضبىافى أىًسفنا(}األعراؼ : 

أغضبو ، كفي التنزيؿ العزيز : )فىمىمَّا أسفنا ، أم : غضب ، كآسفو : 
{ معنى آسفكنا : أغضبكنا ، ككذلؾ قكلو عزَّ كجؿَّ ٓٓآسىفيكنىا()الزخرؼ : 

  (ْ) { كاألسيؼ كاآلسؼ : الغضباف((َُٓ)غىٍضبىافى أىًسفنا(}األعراؼ : 
جعؿ ، كما رأيت ، أصحاب كتب الكجكه األسؼ في الكجو األكؿ 

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا(  بمعنى الحزف في قكلو تعالى لىمَّا رىجى : )كى
كجعمو أىؿ المغة في ىذا الشاىد نفسو بمعنى الغضب ، كابف الجكزم الذم 
عيَّف في النزىة كالمنتخب في الكجو األكؿ جعؿ األسؼ بمعنى الحزف  في 

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أى  لىمَّا رىجى قىاؿى قكلو تعالى : )كى ًسفنا( كقكلو تعالى : )كى
( قاؿ في تفسير الشاىد األكؿ : ))قكلو تعالى :  مىى ييكسيؼى يىا أىسىفىى عى
)غىٍضبىافى أىًسفنا( في األًسؼ ثبلثة أقكاؿ : أحدىا : أنَّو الحزيف ، قالو ابف 
عباس ، كالحسف ، كالسُّدّْم ، كالثاني : الجزع ، قالو مجاىد ، كالثالث : 
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كقاؿ أبك الدرداء : األسؼ :  (ِ)كالزجاج (ُ)غضب ، قالو ابف قتيبة الشديد ال
كقاؿ في تفسير الشاىد الثاني : ))قاؿ ابف  (ّ) منزلة كراء الغضب أشد منو((

عباس : يا طكؿ حزني عمى يكسؼ ، قاؿ ابف فتيبة : األسؼ أشد 
أنت ترل فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب التفسير ، ف (ْ)الحسرة((

أفَّ أىؿ الكجكه ، كأىؿ المغة ، كأىؿ التفسير ، لـ يتفقكا عمى تحديد داللة 
األسؼ في شاىدم الكجو األكؿ ، كقد اتفقكا عمى أفَّ المراد مف األسؼ معنى 
الغضب ال معنى الحزف في شاىد الكجو الثاني : )فىمىمَّا آسىفيكنىا انتىقىٍمنىا ًمٍنييـٍ 

ـٍ أىجٍ  ٍقنىاىي ( ذلؾ أنَّو قد كرد في الكتاب كالسنة أفَّ ا يغضب ، لكنو فىأىٍغرى مىًعيفى
 لـ يرد فييما أنَّو يحزف 

كالحقيقة أفى األسؼ ال يعني الحزف ، كال يعني الغضب ، بؿ ىما 
قريباف مف معناه ، كقد نكَّىتي غير مرة  أفَّ أىؿ المغة كأىؿ التفسير يعرّْفكف 

يرادؼ معناىا ال بما يطابقيا ، كاألصح كاألسمـ كيفٌسركف المفردة القرآنية بما 
أف تعرَّؼ كتفسَّر بأقرب المعاني إلييا ، كأقرب المعاني إلى األسؼ ليس ىك 
نَّما ىك معنى التحٌسر عمى ما فات ، كقد تقدـ  الحزف كال ىك الغضب ، كا 
قكؿ ابف فارس : ))اليمزة كالسيف كالفاء أصؿ كاحد ، يدٌؿ عمى الفكت 

كيقاؿ : إفَّ األسافة األرض التي ال تنبت ، كىذا ىك َََما أشبوكالتميؼ ك 
 (ٔ)فاألسؼ يعني التحسر عمى ما فات (ٓ)القياس ؛ ألفَّ النبات قد فاتيا((

رجاع ما مضى ،  كاإلنساف يتحٌسر عمى ما فاتو ؛ ألنَّو ال يستطيع إدراؾ كا 
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ر كالمستقبؿ ، كا سبحانو كتعالى ال يتحسَّر ؛ ألنَّو بيده الماضي كالحاض
( كلـ  ـٍ أىٍجمىًعيفى ٍقنىاىي ـٍ فىأىٍغرى لكف ا سبحانو قاؿ : )فىمىمَّا آسىفيكنىا انتىقىٍمنىا ًمٍنيي
يقؿ : فممَّا أغضبكنا ؛ ألنَّو أراد أفَّ االنتقاـ منيـ لـ يكف في اليكـ الذم 
مياليـ كالصبر عمى معصيتيـ  عصكه كأغضبكه ، بؿ كاف بعد الحمـ كا 

  ى إعذارىـ .            كظمميـ حت
في القرآف الكريـ عمى األفكاه  أفَّ ذكر أىؿ الكجكه  األفواه :-ٓٔ 
 : كجييف 

يىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىًيـ مَّا لىٍيسى ًفي قكلو تعالى : )كاأللسنة ، الكجو األكؿ : 
 { يعني بألسنتيـ .ُٕٔ(}آؿ عمراف : قيميكًبًيـٍ 

ـٍ ًفي : ) كقكلو تعالى اه بعينيا ،كالكجو الثاني : األفك   فىرىدُّكٍا أىٍيًديىيي
  (ُ)قالكا لمرسؿ : اسكتكا {ٗ(}إبراىيـ : أىٍفكىاًىًيـٍ 
مترادفاف فبل يصح أف يككف األفكاه كاأللسنة  األفواه واأللسنة : 

كالكجكه تدخؿ في ، أحدىما كجينا لآلخر ،  أم : يدخبلف في باب الترادؼ 
باب المفظ المشترؾ ، كالمترادفات يصح أف تقع بعضيا مكقع بعض لتقارب 

أنَّو  إالٌ ،  ياختبلقالذم مكَّف أصحاب كتب الكجكه مف امعانييا ، كىذا ىك 
مف أف يككف بينيما فرؽ في المعنى ، كىذا الفرؽ ميما اشتد ترادفيا فبل بدَّ 

فكاه األبيف د في القرآف الكريـ ، ك المعنكم ميما خفي كدؽَّ ىك المقصك 
ف ترادفا لكاك قاؿ ابف فارس : ))الفاء كافرؽ كاضح ال يخفى ،  كاأللسنة كا 

تفتح في الشيء ، مف ذلؾ الفكه : سعة  كالياء أصؿ صحيح يدؿ عمى
كقاؿ : ))البلـ كالسيف (ِ) قكؿ أىؿ العربية : إفَّ أصؿ الفـ فكه((يك ...  الفـ

كالنكف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى طكؿ لطيؼ غير بائف في عضك أك 
                                                 

(
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غيره ، مف ذلؾ المساف معركؼ ، كىك مذكر ، كالجمع ألسف ، فإذا كثر فيي 
 .فالفرؽ المغكم بينيما بيّْف  (ُ)األلسنة((
: ))أفكاه جمع فـ ، كأصؿ فكه فـ ، ككؿ في األفكاه قاؿ الراغب ك  

مكضع عمَّؽ ا تعالى حكـ القكؿ بالفـ فإشارة إلى الكذب ، كتنبيو أفَّ 
ـٍ )االعتقاد ال يطابقو نحك قكلو تعالى :  ـٍ قىٍكليكيـ ًبأىٍفكىاًىكي { ْ(}األحزاب : ذىًلكي

ـٍ كىبي كقكلو تعالى : ) ـٍ مَّا لىييـ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو كىال البىاًئًي رىٍت كىًممىةن تىٍخريجي ًمٍف أىٍفكىاًىًي
تىٍأبىى { كقكلو تعالى : )ٓ(}الكيؼ : ًإف يىقيكليكفى ًإال كىًذبنا ـٍ كى كنىكيـ ًبأىٍفكىاًىًي ييٍرضي

ـٍ فىاًسقيكفى  ـٍ ًفي كقكلو تعالى : ) {ٖ(}التكبة : قيميكبيييـٍ كىأىٍكثىريىي دُّكٍا أىٍيًديىيي فىرى
ـٍ تيٍؤًمف {  كقكلو تعالى : )ٗ(}إبراىيـ : أىٍفكىاًىًيـٍ  لى ـٍ كى نَّا ًبأىٍفكىاًىًي ًمفى الًَّذيفى قىاليكٍا آمى
يىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىًيـ مَّا لىٍيسى ًفي ) كقكلو تعالى : {ُْ(}المائدة : قيميكبيييـٍ 
اء )قكلو تعالى : كمف ذلؾ  (ِ){((ُٕٔ(}آؿ عمراف : قيميكًبًيـٍ  قىٍد بىدىًت اٍلبىٍغضى
ـٍ أىٍكبىري ًمٍف أىٍفكى  ديكريىي ا تيٍخًفي صي مى ـٍ كى كقكلو تعالى : { ُُْ(}آؿ عمراف : اًىًي

كٍا ًمف قىٍبؿي قىاتىمىييـي الٌموي أىنَّى ) اًىؤيكفى قىٍكؿى الًَّذيفى كىفىري ـٍ ييضى ذىًلؾى قىٍكليييـ ًبأىٍفكىاًىًي
ـٍ نيكرى الٌمًو ًبأىٍفكى ييًريديكفى أىف ييٍطًفؤيكٍا كقكلو تعالى : ) {َّ(}التكبة : ييٍؤفىكيكفى  اًىًي

يىٍأبىى الٌموي ًإالٌ  كفى  كى لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري َـّ نيكرىهي كى كقكلو تعالى :  {ِّ(}التكبة : أىف ييًت
ـٍ ًبمىا كىانيكا ) مييي تىٍشيىدي أىٍرجي ـٍ كى تيكىمّْمينىا أىٍيًديًي ـٍ كى مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى اٍليىٍكـى نىٍخًت

ـٍ كىالمَّوي قكلو تعالى : )ك  {ٓٔ(}يس : يىٍكًسبيكفى  ييًريديكفى ًلييٍطًفؤيكا نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي
كفى  لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري ُـّ نيكًرًه كى ًت  {ٖ(}الصؼ : مي

في المساف : ))المساف الجارحة ، كيقاؿ لكؿ قكـ لساف ، أم : كقاؿ  
ا يىسٍَّرنىاهي ًبًمسىاًنؾى لغة قاؿ تعالى : ) ا فىًإنَّمى تينًذرى ًبًو قىٍكمن ًلتيبىشّْرى ًبًو اٍلميتًَّقيفى كى

ًبيٍّ مًُّبيفو { كقاؿ تعالى : )ٕٗ(}مريـ : لُّدِّا {  كقاؿ ُٓٗ(}الشعراء ًبًمسىافو عىرى
ـٍ ًإفَّ ًفي تعالى : ) ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ٍمؽي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كىاٍخًتبلؼي أىٍلًسنىًتكي ًمٍف آيىاًتًو خى كى

                                                 

(
ٔ

 2ٖٖ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 . ٘ٓٗ( اٌّفشداح ص 
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فاختبلؼ األلسنة إشارة إلى اختبلؼ  {ِِ(}الرـك : اتو لٍّْمعىاًلًميفى ذىًلؾى اليى 
لى اختبلؼ النغمات ، فإفَّ لكؿ إنساف نغمة مخصكصة يميزىا  المغات كا 

  (ُ) السمع ، كما أف لو صكرة مخصكصة يميزىا البصر((
كألفَّ المساف ييعدُّ جارحة المغة كالنطؽ فقد جعمو القرآف الكريـ المترجـ  

لذلؾ قاؿ  قمب مف خير أك شر أك حؽ أك باطؿ ؛قيقي لما استقر في الالح
ةن تعالى :  ) مىقيككيـ ًبأىٍلًسنىةو ًحدىادو أىًشحَّ ٍكؼي سى   أمَّا {ُٗ(}األحزاب فىًإذىا ذىىىبى اٍلخى

الذم يعنى سعة الفـ كجمعو األفكاه فيك العضك الكاسع الذم يككف الفكه 
ا تجكؿ فيو الكممات ،  فاستعمالو لمقكؿ يككف ))تنبيينا عمى أنَّو فضفاضن

نَّما ىك شيء يمر بالمساف مف غير  صادر عف غير عقد ، كال ربط بينو ، كا 
تىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىكيـ مَّا قاؿ ا تعالى : ) (ِ)عقد بالجناف(( ـٍ كى ًإٍذ تىمىقٍَّكنىوي ًبأىٍلًسنىًتكي

ـه  معنى : ما زمخشرم : ))فإف قمتى قاؿ ال{ ُٓ(}النكر : لىٍيسى لىكيـ ًبًو ًعٍم
بالفـ ؟ قمتي : معناه : أفَّ الشيء المعمكـ  ( كالقكؿ اليككف إالٌ ًبأىٍفكىاًىكيـقكلو : )

يجرم  نو المساف ، كىذا اإلفؾ ليس إاٌل قكالن يككف عممو في القمب فيترجـ ع
عف عمـ في القمب كقكلو كـ مف غير ترجمة عمى ألسنتكـ ، كيدكر في أفكاى

كقاؿ  (ّ){((ُٕٔ(}آؿ عمراف : يىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىًيـ مَّا لىٍيسى ًفي قيميكًبًيـٍ : ) تعالى
تىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىكيـالبيضاكم : )) ا باألفكاه ببل كى ( أم : تقكلكف كبلمنا مختصِّ

في الداللة كاالستعماؿ بيّْف فبيف األفكاه كاأللسنة فرؽ  (ْ)مساعدة مف القمكب((
ذا كاف يؼ ر بمعنى اآلخر تح ، فجعؿ أحدىما استعمؿ القرآف الكريـ بيّْف ، كا 

لئلشارة إلى القكؿ الكذب كالنفاؽ كما خالؼ الحقيقة األفكاه في كؿ مكضع 
كالكاقع كالعقيدة ، كاستعمؿ األلسنة في كؿ مكضع لمتعبير عف المغة ، فما 

                                                 

(
ٔ

 .4ٙٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 .. ٕٓٙ/ٖ( عّذث اٌذفاظ يٟ دمغ١ش أششف األٌفاظ 

(
ٖ

 . ٠ٚ22ٖٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٕٗٔ/ٖ( اٌىشاف : 

(
ٗ

 .ٔٓٔ/ٗ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 
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كفى ًبأىٍفكىاًىًيـ يىقيكلي المسكغ إذف لجعؿ األفكاه بمعنى األلسنة في قكلو تعالى : )
ألفَّ األفكاه في ىذا الشاىد لـ ؟!  {ُٕٔ(}آؿ عمراف : مَّا لىٍيسى ًفي قيميكًبًيـٍ 

يخرج عف الغرض الذم اسيتعمىمٍت لو األفكاه ، فيؿ يشؾ أحد بعد ذلؾ أفَّ 
  .األفكاه بمعنى األلسنة ىك اختبلؽ الكجكه ال غيرالذم دفعيـ إلى جعؿ 

 فارس : ))الكاؼ كالنكف أصؿ كاحد ، يدؿٌ قاؿ ابف َنة : األكِ -ٔٔ
عمى  ستر أك صكف ، يقاؿ : كننتي الشيء في ًكنّْو : إذا جعمتو فيو كصنتو 

كمف الباب :  الكينَّة ، كالجناح يخرجو الرجؿ ...  ،  كأكننتي الشيء : أخفيتو
 (ُ) مف حائطو ، كىك كالسُّترة((

 ب: أغطية ، كسر  قاؿ الدمغاني : ))تفسير أكنَّة عمى ثبلثة أكجو
ضمار . ككيؼ  ، كا 

فكجو منيا ، أكنَّة يعني : أغطية ، قكلو تعالى في سكرة بني 
ـٍ أىًكنَّةن أىف يىٍفقىييكهي إسرائيؿ : ) مىى قيميكًبًي عىٍمنىا عى  يعني : أغطية  {ْٔ(}اإلسراء : كىجى

عىؿى كالكجو الثاني ، األكنة : الكيكؼ كاألسراب ، قكلو تعالى : ) كىجى
 { يعني : الكيكؼ ُٖ(}النحؿ : مّْفى اٍلًجبىاًؿ أىٍكنىاننا لىكيـ

بُّؾى يىٍعمىـي مىا كالكجو الثالث ، تكفَّ ،  أم : تضمر ، قكلو تعالى : ) كىرى
ا ييٍعًمنيكفى  مى ـٍ كى ديكريىي   (ِ){((ٗٔ(}القصص : تيًكفُّ صي

ال يصح أف تككف أكجينا لؤلكنة ؛ كالكيكؼ ، كاإلضمار ،  األغطية 
ىذه ك ،  أف تككف معانييا مختمفة متباينة مف مرادفاتو ، كاألكجو الحقيقية ألنَّيا

ألنَّيا مبنية عمى الترادؼ ليس كجو منيا أكلى مف غيره ؛ األكجو المزعكمة 
اؿ بعضيا ببعض لذلؾ جاز استبد يا تيعدُّ كاحدة مف جية ترادفيا ؛ألفَّ جميع

، أف تجعؿ الكجو الثاني كالثالث كاألكؿ بمعنى التغطية  ، فمف المفيد مثبلن 
ـٍ أىًكنَّةن أىف يىٍفقىييكهي فكما جاز كأفاد أف تجعؿ قكلو تعالى : ) مىى قيميكًبًي عىٍمنىا عى  (كىجى

                                                 

(
ٔ

 .222( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 ٔٙٔ/٠ٕٕٚظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  2ٙ-2ٙٚإٌظائش ( اٌٛجٖٛ 
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عىؿى لىكيـ بمعنى : كجعمنا عمى قمكبيـ أغطية ، جاز كأفاد أف تجعؿ قكلو : ) كىجى
: جعمنا لكـ مف الجباؿ أغطية ، كأف تجعؿ قكلو  ( بمعنىمّْفى اٍلًجبىاًؿ أىٍكنىاننا

ا ييٍعًمنيكفى تعالى : ) مى ـٍ كى ديكريىي ا تيًكفُّ صي ـي مى بُّؾى يىٍعمى ( بمعنى : كربؾ يعمـ ما كىرى
 .لؾ تغطيو صدكرىـ ، كلك كانت أكجينا حقيقية المتنع ذ

عشرة  ذكر الدامغاني كابف الجكزم لئللقاء في القرآفاإللقاء -ٕٔ
  كجكه : 

نَّى أىٍلقىى  الكجو األكؿ : ألقى يعني كسكس ، كقكلو تعالى : )ًإال ًإذىا تىمى
 {  يعني : كسكس في قراءتو ِٓالشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو(}الحج : 

كالكجو الثاني : ألقى يعني خمؽ ، كقكلو تعالى : )كىأىٍلقىى ًفي األىٍرًض 
(}النحؿ :  ـٍ كىاًسيى أىف تىًميدى ًبكي  {ُٓرى

اء كا لكجو الثالث : ألقى يعني كضع ، كقكلو تعالى : )فىمىمَّا أىف جى
مىى كىٍجًيًو فىاٍرتىدَّ بىًصيرنا(}يكسؼ :   { أم : كضعؤٗاٍلبىًشيري أىٍلقىاهي عى

كحى ًمٍف  كالكجو الرابع : ألقى يعني أنزؿ ، كقكلو تعالى : )ييٍمًقي الرُّ
مىى مىف يىشىاء(}غافر :   زؿ الركح { يعني ينُٓأىٍمًرًه عى

ـٍ  كالكجو الخامس : ألقى يعني أقرع ، كقكلو تعالى : )ًإٍذ ييٍمقيكف أىٍقبلىمىيي
(}آؿ عمراف :  ـى ٍريى ـٍ يىٍكفيؿي مى  { يقرعكنيا :  يجركنيا في الماء الجارمْْأىيُّيي

مىٍيؾى  كالكجو السادس :  ألقى يعني كسا ، كقكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
بَّةن مّْنّْي(}ط  { أم : كسكتؾ جماالن ّٗو : مىحى

كالكجو السابع : ألقى يعني أدخؿ ، كقكلو تعالى : )أىفىمىف ييٍمقىى ًفي 
ٍيره أىـ مَّف يىٍأًتي آًمننا يىٍكـى اٍلًقيىامىًة(}فصمت :  { يعني : أفمف يدخؿ َْالنَّاًر خى

 في النار
اهي فىًإذىا كالكجو الثامف : ألقى يعني رمى ، كقكلو تعالى : )فىأىٍلقىى  عىصى

(}األعراؼ :   { أم : رماىا مف يدهًَُٕىيى ثيٍعبىافه مًُّبيفه
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كىًممىتيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى  كالكجو التاسع : ألقى يعني كمَّـ ، كقكلو تعالى : )كى
ٍنوي(}النساء :  كحه مّْ ـى كىري ٍريى { كجعمو ابف الجكزم بمعنى اإلعبلـ ، أم : ُُٕمى
ئكة ليا : إفَّ ا يبشرؾ بكممة منو اسمو المسيح ))أعمميا بيا في قكؿ المبل

 عيسى ابف مريـ((
لىقىٍد فىتىنَّا  كالكجو العاشر : ألقى يعني أجمس ، كقكلو تعالى : )كى

(}ص :  سىدنا ثيَـّ أىنىابى مىى كيٍرًسيًّْو جى مىٍيمىافى كىأىٍلقىٍينىا عى  أم : أجمسنا  (ُ){ّْسي
ؼ المعتؿ أصكؿ ثبلثة : قاؿ ابف فارس : ))البلـ كالقاؼ كالحر 

أحدىا يدؿُّ عمى عكج ، كاآلخر عمى تكافي شيئيف ، كاآلخر عمى طرح 
كاألصؿ اآلخر : ألقيتو : نبذتو إلقاءن ، كالشيء الطريح لىقنى ، َََشيء

كاألصؿ أفَّ قكمنا مف العرب كانكا إذا أتكا البيت لمطكاؼ قالكا : ال نطكؼ في 
ا ، فيسمَّى ذلؾ الميمقى لىقنى((ثياب عصينا ا فييا ، فييمقكني

كقاؿ ابف  (ِ)
كقاؿ الراغب ))كاإللقاء طرح الشيء حيث (ّ)سيده : ))ألقى الشيءى : طرحو((

ا لكؿّْ  كيقاؿ : ألقيتي َََطرح تمقاه ، أم : تراه ، ثـ صار في التعارؼ اسمن
كسبلمنا ككبلمنا كمكدةن(( إليؾ قكالن 

 (ْ) 
كلـ يرد الطرح في القرآف الكريـ إاٌل في قكلو تعالى : )اٍقتيميكٍا ييكسيؼى 

ا(}يكسؼ :  كهي أىٍرضن { فألقى الشيء يعني طرحو ، كىذه ىي داللتو ٗأىًك اٍطرىحي
المغكية ، فيككف الطرح ىك أقرب المعاني إلى اإللقاء ، إالَّ أفَّ الفرؽ بينيما 

اف المراد ، كطرح الشيء يعني نبذه ؛ أفَّ إلقاء الشيء يعني كضعو في المك
لذلؾ ال ييعنى في مكاف نبذه ، فيذا ىك معنى ألقى ، فجعمو بمعاني كسكس ، 

                                                 

(
ٔ

ٚٔض٘ةةةج األعةةة١ٓ الةةةةٓ اٌجةةةٛصٞ  ٗٔٔ-ٖٔٔ( ٠ٕظةةةش : اٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأٟ ص

                                                                    ٔ٘ص

(
ٕ

 2ٖ2( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 ٙٓ٘/ٙ( اٌّذىُ ٚاٌّذ١ط األعظُ 

(
ٗ

 ٔٗٗ/ٗٚةظائش رٚٞ اٌذ١ّض  2ٖ/٠ٕٚٗظش : عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 2ٕٗص ( اٌّفشداح
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كخمؽ ، ككضع ، كأنزؿ ، كأقرع ، ككسا ، كأدخؿ ، كرمى ، ككمَّـ ، كأجمس ، 
 كما جاء في كتابيف مف كتب الكجكه تحريؼ لداللة اإللقاء المغكية 

جكزم ألقى في الكجو األكؿ بمعنى كسكس  جعؿ الدامغاني كابف ال
في قكلو تعالى : )ًإال ًإذىا تىمىنَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو( كال داعي إلى القكؿ 
بيذا الكجو ؛ ألنَّو مرادؼ لػ)ألقى( كألفَّ المراد معنى اإللقاء ال معنى الكسكسة 

 و النفسية .؛ كالمعنى : ألقى الشيطاف في نفسو أك في أحاديث
كجعبل ألقى في الكجو الثاني بمعنى خمؽ ، في قكلو تعالى : )كىأىٍلقىى 
( لـ يقؿ أىؿ التفسير بيذا الكجو بؿ أبقكا  ـٍ كىاًسيى أىف تىًميدى ًبكي ًفي األىٍرًض رى
ألقى عمى معناه ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))يقكؿ تعالى ذكره : 

حتى ابف الجكزم (ُ)ف ألقى في األرض ركاسي(كمف نعمو عميكـ أييا الناس أ
الذم عيَّف في النزىة جعؿ ألقى بمعنى خمؽ في قكلو تعالى : )كىأىٍلقىى ًفي 
( لـ يقؿ بيذا الكجو في تفسيره بؿ قاؿ : ))قكلو تعالى :  كىاًسيى األىٍرًض رى

( أم : نصب فييا جباالن ثكابت(( كىاًسيى )كىأىٍلقىى ًفي األىٍرًض رى
(ِ) 

لدامغاني ألقى في الكجو الثالث بمعنى كضع ، في قكلو كجعؿ ا
مىى كىٍجًيًو فىاٍرتىدَّ بىًصيرنا( لـ يقؿ أىؿ  اء اٍلبىًشيري أىٍلقىاهي عى تعالى : )فىمىمَّا أىف جى
التفسير بيذا الكجو بؿ أبقكا ألقاه عمى معناه ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه 

مىى  كىٍجًيًو( يقكؿ : ألقى البشير قميص يكسؼ اآلية : ))كقكلو تعالى : )أىٍلقىاهي عى
 (ّ) عمى كجو يعقكب((

كجعبل ألقى في الكجو الرابع بمعنى أنزؿ في قكلو تعالى : )ييٍمًقي 
مىى مىف يىشىاء( كفسَّر مفسركف يمقي ىنا بمعنى ينزؿ ، كىـ ال  كحى ًمٍف أىٍمًرًه عى الرُّ

                                                 

(
ٔ

ٚاٌٛعةة١ط  2٘ٔ/٠ٖٕٚظةةش : ِعةةأٟ اٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ ٌٍضجةةا  4ٓٔ/ٗٔ( جةةاِع اٌت١ةةاْ 

 2٘/ٌٍٖٛادذٞ

(
ٕ

 ٖٖٓ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 ٕٕٔ/ٗٚصاد اٌّغ١ش  ٖٗٙ/٠ٕٕٚظش : اٌٛع١ط  22/ٖٔ( جاِع اٌت١اْ 
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لذلؾ  (ُ)بيؿ التفسيريريدكف بذلؾ تعيينو كجعمو كجينا ، بؿ قالكا بو عمى س
فإفَّ ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ يمقي بمعنى ينزؿ لـ يقؿ بيذا 
الكجو في تقسيره بؿ أبقاه عمى معناه ، ككذلؾ ابف عطية فقاؿ : ))كقكلو 

) كحى يحتمؿ أف يككف إلقاء الركح عامِّا لكؿ ما ينعـ ا َََتعالى : )ييٍمًقي الرُّ
تفسير السميـ يككف بإبقاء المفردة القرآنية عمى معناىا كال كال(ِ)بو عمى عباده((

سيما إذا كانت مفيكمة الداللة ، أك تفسيرىا بأقرب المعاني إلييا ، كتقدـ أفَّ 
أقرب المعاني إلى اإللقاء ىك الطرح ال اإلنزاؿ ، قاؿ ابف عاشكر : ))كجممة 

كحى ًمٍف أىٍمًرًه( خبر ثالث ، أك بدؿ بع كاإللقاء َََض مف جممة)ييٍمًقي الرُّ
حقيقتو رمي الشيء مف اليد إلى األرض ، كيستعار لئلعطاء إذا كاف غير 

كاستعير ىنا لمكحي ؛ ألنَّو يجيء فجأة عمى غير ترقب كإلقاء َََمترقَّب
( بمعنى ينزؿ ( ّ)الشيء إلى األرض(( كحى ففي جعؿ قكلو تعالى )ييٍمًقي الرُّ

لغاء لممعنى المراد  الركح في باب الكجكه تحريؼ لداللتو  كا 
كجعؿ الدامغاني ألقى في الكجو الخامس بمعنى أقرع ، في قكلو 
( كالمعنى عنده : يقرعكنيا :   ـى ٍريى ـٍ يىٍكفيؿي مى ـٍ أىيُّيي تعالى : )ًإٍذ ييٍمقيكف أىٍقبلىمىيي
( أم : قداحيـ  ـٍ يجركنيا في الماء الجارم  ، قاؿ ابف قتيبة : )))ييٍمقيكف أىٍقبلىمىيي

كقاؿ الكاحدم : ))قاؿ ابف عباس في ركاية عطاء : (ْ)يقترعكف عمى مريـ(( ،
ىؤالء جماعة كانكا مف األنبياء اختصمكا في مريـ كؿ كاحد يقكؿ : أنا أكلى 
بيا ، فقاؿ زكريا : ىي بنت عمي ، كخالتيا عندم قالكا : فتعالكا نستيـ ، 

ـ مف كاف أكلى بيا فميقـ فجمعكا سياميـ ثـ أتكا بيا إلى الماء كقالكا : المي

                                                 

(
ٔ

 2/ٗٚاٌٛع١ط   4٘/ٕٗ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

ِٚةةذاسن اٌذٕض٠ةةً ٌٍٕغةةفٟ ص  ٗ٘/٠ٕٚ٘ظةةش : أٔةةٛاس اٌذٕض٠ةةً ٓ٘٘/ٗ( اٌّذةةشس اٌةةٛج١ض 

ٔٓ٘ٗ 

(
ٖ

 2ٙٔ-ٙٙٔ/ٕٗ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٗ

 ٘ٓٔ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص
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سيمو كليغرؽ البقية ، كألقكا سياميـ فارتز )أم : كقؼ( قمـ زكريا كانحدرت 
( أزالميـ ، كىي (ُ)أقبلـ الباقيف فقرعيـ زكريا(( ـٍ كقاؿ الزمخشرم : )))أىٍقبلىمىيي

 (ِ) قداحيـ التي طرحكىا في النير مقترعيف((
( بمعنى : يقرعكف أقبلميـ تحريؼ فجعؿي قكلو تعالى )ييٍمقيكف أىٍقبلىمىييـٍ  

ظاىر ال يحتاج إلى بياف ؛ ألنَّو ال يقاؿ في المغة : يقرعكف أقبلميـ ، بؿ : 
يمقكف أقبلميـ ، أك يطرحكنيا ، فيككف اإلقراع ىك معنى التركيب )ييٍمقيكف 

( ال معنى : يمقكف ، بؿ ىك معنى الغرض مف ىذا التركيب . ـٍ  أىٍقبلىمىيي
ألقى في الكجو السادس بمعنى كسا في قكلو كجعؿ الدامغاني 
مىٍيؾى مىحى  ، كىك كجو ال يصح  بَّةن مّْنّْي( أم : كسكتؾ جماالن تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى

مىٍيؾى  ؛ ألفَّ القكؿ بو عمى أنَّو كجو يقتضي جعؿ قكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
بَّةن مّْنّْي( بتقدير : كسكت عميؾ ، ال بتقدير : كسك  تؾ  ؛ لذلؾ لـ يقؿ بيذا مىحى

بَّةن مّْنّْي( مجازه :  مىٍيؾى مىحى الكجو أىؿ التفسير ، قاؿ أبك عبيدة : )))كىأىٍلقىٍيتي عى
جعمتي لؾ محبة منّْي في صدكر الناس ، كيقكؿ الرجؿ إذا أحبَّ أخاه : 

كقاؿ الطبرم : ))كمعنى قكلو  (ّ) ألقيتي عميؾ رحمتي ، أم : محبتي((
بَّةن مّْنّْي( حببتؾ إلييـ ، يقكؿ الرجؿ آلخر إذا أحبو تعالى : كىأىٍلقى  مىٍيؾى مىحى ٍيتي عى

  (ْ)ألقيتي عميؾ رحمتي ، أم : محبتي((
كجعبل ألقى في الكجو السابع بمعنى أدخؿ ، في قكلو تعالى : )أىفىمىف 

ًة( يعني : أف ٍيره أىـ مَّف يىٍأًتي آًمننا يىٍكـى اٍلًقيىامى مف يدخؿ في ييٍمقىى ًفي النَّاًر خى
النار ، كلفظ )ألقى( أكضح داللة عمى المعنى المراد مف لفظ )ييدخؿ( كأبمغ 

                                                 

(
ٔ

 2ٖٗ-ٖٙٗ/ٔ( اٌٛع١ط 

(
ٕ

 ٖٙ٘/ٔ( اٌىشاف 

(
ٖ

اٌجةٛصٞ  ٚصاد اٌّغ١ش الةٓ ٕٙٓ/٠ٖٕٚظش : اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ  ٙٙٔ( ِجاص اٌمشآْ ص 

٘/ٕٔٔ 

(
ٗ

 24ٔ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ 
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ألفَّ دخكؿ النار يعني دخكليا مف بابيا ، كالمراد طرحيـ فييا ؛ لذلؾ أبقى 
أىؿ التفسير ألقى عمى معناه ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))ثـ قاؿ 

ر ، أـ الذم يأتي يكـ القيامة آمننا مف ا : أفيذا الذم يمقى في النار خي
 (ُ) عذاب ا((

كجعبل ألقى في الكجو الثامف بمعنى رمى في قكلو تعالى : )فىأىٍلقىى 
( كالتقدير : فرماىا مف يده ، كما الداعي إلى  اهي فىًإذىا ًىيى ثيٍعبىافه مًُّبيفه عىصى

حتى إفَّ ابف  جعؿ ألقى بمعنى رمى ؟!ألنَّو مرادؼ كقريب جدنا مف معناه ،
الجكزم نفسو الذم قاؿ بيذا الكجو في النزىة لـ يقؿ بو في الزاد ، كمع ذلؾ 
فثمة فرؽ بيف ألقى كرمى ، فاإللقاء كما تقدـ كما يستعمؿ في األعياف 

كسبلمنا ككبلمنا كمكدةن(( اني فػ))يقاؿ : ألقيتي إليؾ قكالن يستعمؿ في المع
أمَّا ( ِ) 

، كال يستعمؿ في المعاني إالَّ ))كناية عف الشتـ  الرمي فيستعمؿ في األعياف
(}النكر :  ـٍ يي { كقكلو تعالى : ٔكالقذؼ نحك قكلو تعالى : )كىالًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى

نىاًت(}النكر :  فالرمي لـ يستعمؿ في القرآف  (ّ){((ْ)كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
مىا رىمىٍيتى ًإٍذ الكريـ إالَّ بمعنى الرجـ كالقذؼ كما تقد ـ ، ككقكلو تعالى : )كى

لىػًكفَّ الٌموى رىمىى(}األنفاؿ :  رو ُٕرىمىٍيتى كى { كقكلو تعالى : )ًإنَّيىا تىٍرًمي ًبشىرى
ـٍ طىٍيرنا أىبىاًبيؿى }ِّكىاٍلقىٍصًر(}المرسبلت :  مىٍيًي { ّ{ كقكلو تعالى : )كىأىٍرسىؿى عى

(}ا يؿو ارىةو مّْف ًسجّْ { كلـ يستعمؿ اإللقاء بيذا المعنى ، ْ-ّلفيؿ :تىٍرًميًيـ ًبًحجى
بؿ بمعنى الطرح ، فقد أريد مف اإللقاء اإللقاء بعينو في قكلو تعالى : )فىأىٍلقىى 
اهي( كلك أريد أف يككف بمعنى الرمي ، لقيؿ : فألقى بعصاه ؛ ليككف  عىصى

                                                 

(
ٔ

ٚأٔةةٛاس اٌذٕض٠ةةً  2ٔ/٠ٕٚ٘ظةةش : اٌّذةةشس اٌةةٛج١ض الةةةٓ عط١ةةج ٖٗٔ/ٕٗ( جةةاِع اٌت١ةةاْ 

 2ٗٙ/ٗٚيذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ  2ٕ/ٌٍ٘ت١ضاٚٞ 

(
ٕ

 ٔٗٗ/ٗٚةظائش رٚٞ اٌذ١ّض  2ٖ/٠ٕٚٗظش : عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 2ٕٗ( اٌّفشداح ص

(
ٖ

 ٕٔٔ( اٌّفشداح ص 
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 بتقدير : فرمى بعصاه ، كما استيعًمؿ في القرآف الكريـ ، ال بتقدير رمى
 عصاه ، كما قدَّره الدامغاني .                                                                     

كجعؿ الدامغاني ألقى في الكجو التاسع بمعنى كمَّـ ، في قكلو 
كحه مٍّْنوي( كجعمو ابف الجكزم بمعنى  ـى كىري ٍريى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى مى كىًممى تعالى : )كى

أم : ))أعمميا بيا في قكؿ المبلئكة ليا : إفَّ ا يبشرؾ بكممة اإلعبلـ ، 
منو اسمو المسيح عيسى ابف مريـ(( كالتكميـ كاإلعبلـ ىك مف معنى السياؽ 
الَّ فأيف داللة ألقى مف داللة كمَّـ ، كأعمـ ؟! قاؿ الطبرم : ))كقكلو :  ، كا 

( يعني : أعمميا بيا كأخبرى ـى ا بيا ، كما يقاؿ : ألقيتي إليؾ )أىٍلقىاىىا ًإلىى مىٍريى
كقد شاع حديثنا أف  (ُ) كممة حسنة ، بمعنى : أخبرتؾ بيا ، ككمَّمتؾ بيا((

يقاؿ : ألقى فبلف كممة إلى المجتمعيف ، كال يشؾ كال يمارم أحد في أفَّ 
المراد مف اإللقاء في ىذا القكؿ كنحكه اإللقاء بعينو ، أمَّا معنى كمَّميـ أك 

معنى الكممة ال معنى ألقى ؛ ألنَّو ال يفيد معنى التكميـ  أعمميـ ، فيك
كاإلعبلـ ، لك قيؿ : ألقى فبلف حجارة إلى المجتمعيف ، فاإللقاء في قكلو 
( يعني اإللقاء بعينو ، حتى إفَّ ابف الجكزم نفسو  ـى ٍريى تعالى : )أىٍلقىاىىا ًإلىى مى

قكلو تعالى : )أىٍلقىاىىا  الذم عيَّف في النزىة جعؿ اإللقاء بمعنى اإلعبلـ في
ـى( كجعؿ معناه ))أعمميا بيا(( ٍريى قاؿ في تفسيره : ))إفَّ الركح ىاىنا  (ِ) ًإلىى مى

 (ّ) جبريؿ ، فالمعنى : ألقاىا ا إلى مريـ ، كالذم ألقاىا ركح منو((
لىقىٍد  كجعبل ألقى في الكجو العاشر بمعنى أجمس في قكلو تعالى : )كى

مىٍيمى  ( كال داعي لجعؿ ألقى بمعنى فىتىنَّا سي سىدنا ثيَـّ أىنىابى مىى كيٍرًسيًّْو جى افى كىأىٍلقىٍينىا عى
أجمس ؛ ألنَّو مرادؼ لو قريب مف معناه ؛ لذلؾ لـ يقؿ أىؿ التفسير بيذا 
الكجو ، حتى ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ اإللقاء بمعنى 

                                                 

(
ٔ

 ٗٗ/١ٙاْ ( جاِع اٌت

(
ٕ

                                                                    ٔ٘( ٔض٘ج األع١ٓ ص

(
ٖ

 ٙ٘ٔ/ٕ( صاد اٌّغ١ش 
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مىى كيٍرًسيًّْو( كجعمو بمعنى : ))أجمسنا(اإلجبلس في قكلو تعالى )كىأىٍلقىٍينىا  ( ُ) عى

لـ يقؿ بيذا الكجو في تفسيره يضاؼ إلى ذلؾ أفَّ )ألقى( أبمغ مف )أجمس( 
كأدؿُّ عمى المعنى المراد ، فقد تقدـ قكؿ ابف عاشكر : ))كاإللقاء حقيقتو رمي 
الشيء مف اليد إلى األرض ، كيستعار لئلعطاء إذا كاف غير 

تعير ىنا لمكحي ؛ ألنَّو يجيء فجأة عمى غير ترقب كإلقاء كاسَََمترقَّب
فاستعمؿ )ألقى( مف دكف )أجمس( ألنَّو أريد أف يفاجأ  (ِ)الشيء إلى األرض((

سميماف عميو السبلـ بما لـ يكف يترقبو ، كىذا ىك المعنى المراد مف استعماؿ 
اء اٍلبى  مىى )ألقى( مف دكف )كضع( في قكلو تعالى : )فىمىمَّا أىف جى ًشيري أىٍلقىاهي عى

كىٍجًيًو فىاٍرتىدَّ بىًصيرنا( كما جاء في الكجو الثالث ، كاستعماؿ )ألقى( مف دكف 
( كما جاء في  اهي فىًإذىا ًىيى ثيٍعبىافه مًُّبيفه )رمى( في قكلو تعالى : )فىأىٍلقىى عىصى
 الكجو الثامف ؛ ألفَّ مكسى عميو السبلـ فاجأ فرعكف كمؤله بيذه المعجزة ،
ا مف استعماؿ )ألقى( مف دكف )كمَّـ( أك )أعمـ( في  كىذا ىك الغرض أيضن
كحه مٍّْنوي( كما جاء في الكجو التاسع ـى كىري ٍريى كىًممىتيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى مى  قكلو تعالى : )كى

ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمبيتاف في القرآف الكريـ البيتاف -ٖٔ
 أربعة أكجو :

انىؾى ىىذىا بيٍيتىافه  الكجو األكؿ : الكذب ، كقكلو تعالى : )سيٍبحى
 { ُٔعىًظيـه(}النكر : 

كالكجو الثاني : الزنى ، كقكلو تعالى : )كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى 
(}الممتحنة :  ًمًيفَّ  { ُِأىٍيًديًيفَّ كىأىٍرجي

ٍثمان  كالكجو الثالث : الحراـ ، كقكلو تعالى ذيكنىوي بيٍيتىانان كىاً  : )أىتىٍأخي
ًبينان(}النساء :   { َِمُّ

                                                 

(
ٔ

 ٔ٘( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص 

(
ٕ

 2ٙٔ-ٙٙٔ/ٕٗ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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الكجو الرابع : الدىش كالخسراف ، كقكلو تعالى : )فىبيًيتى الًَّذم كىفىرى 
(البقرة :   (ٔ){ِٖٓكىالٌموي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى

ش قاؿ ابف فارس : ))الباء كالياء كالتاء أصؿ كاحد ، كىك كالدى
يرة(( ك))بىيىتى الرجؿي يىٍبيىتيو بىٍيتنا ، كباىتو : استقبمو بأمر يقذفو بو ،  (ٕ) كالحى

كىك منو بريئ ال يعممو ،  فييٍبيىتي منو ، كالبيتاف كالبييتة : الباطؿ الذم 
يَّر مف بطبلنو(( ك))في حديث بيعة النساء : )كىال يىٍأًتيفى  (ٖ)ييتحى
(}الممتحنة :  يَّر منو ، كىك مف البيت  { ىكًُِببيٍيتىافو الباطؿ الذم ييتىحى

التحيُّر ، كاأللؼ كالنكف زائدتاف ، يقاؿ : بىيىتىو يىٍبيىتيو ، كالمعنى : ال يأتيف 
بكلد مف غير أزكاجيفَّ فينسبنو إلييـ ، كالبيتي : الكذب كاالفتراء ، كمنو 

ف لـ يكف فيو ما تقكؿ فقد بيتَّو ، أم : كذبت ك  افتريت حديث الغيبة : كا 
  (ٗ) عميو((

(البقرة :  كقاؿ الراغب : ))قاؿ ا عزَّ كجؿَّ : )فىبيًيتى الًَّذم كىفىرى
انىؾى ىىذىا بيٍيتىافه ِٖٓ { إذا دىش كتحيَّر ، كقد بيتو ، قاؿ عز كجؿ : )سيٍبحى

{ أم : كذب ييبيتي سامعو ، قاؿ ا تعالى : )كىال يىٍأًتيفى ُٔعىًظيـه(}النكر : 
(}الممتحنة :  ًببيٍيتىافو  ًمًيفَّ { كناية عف الزنا ، ُِيىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ كىأىٍرجي

كقيؿ : بؿ ذلؾ كؿ فعؿ شنيع يتعاطينو باليد ، كالرّْجؿ مف تناكؿ ما ال يجكز 

                                                 

 ُٕكنزىػػة األعػػيف البػػف الجػػكزم ص  ُُٕ( ينظػػر : الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص  ُ)
 ِٕخب قرة العيكف ص كمنت

كينظر : العيف لمخميؿ ص  ُُْكمقاييس المغة  ص  َٗ( ينظر : العيف لمخميؿ ص  ِ)
 ُّٔ-ُِٔ/ِكلساف العرب  َٗ

 ِِٖ/ْ( المخصص البف سيده  ّ)

كمقػػاييس  َٗكينظػػر : العػػيف لمخميػػؿ ص  ُٕٔ/ُ( النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر ْ)
 ُّٔ-ُِٔ/ِكلساف العرب  ُُْالمغة البف فارس ص 



95 

 

كمف ذلؾ َََكقاؿ الحمبي : ))البىٍيتي : التحٌير (ٔ)، كالمشي إلى ما ييقبىح((
انىؾى ىىذىا َََحير الناظر فيوالبيتاف ، كىك الباطؿ الذم ي كقكلو تعالى : )سيٍبحى

{ أم : كذب فظيع متبالغ في القبح ، يحيّْر مف ُٔبيٍيتىافه عىًظيـه(}النكر : 
فالبيتاف إذف ىك كؿ ما شنع كفظع مف األقكاؿ كاألفعاؿ  (ٕ) يسمعو كييدىشو((

 حتى ييدىش كيحيَّر مف يسمعو  
الكذب  في الكجو األكؿ بمعنى جعؿ الدامغاني كابف الجكزم البيتاف

انىؾى ىىذىا بيٍيتىافه عىًظيـه( كتقدـ في كتب المغة أفَّ  ، في قكلو تعالى : )سيٍبحى
البيتاف ىنا ال يعني الكذب المجرد ، بؿ يعني ما كاف يدىش السامع لفظاعتو 

انىؾى  (ٖ) ، ك))يتحيَّر مف عظمو(( كتقدـ قكؿ الحمبي : ))اكقكلو تعالى : )سيٍبحى
{ أم : كذب فظيع متبالغ في القبح ، يحيّْر مف ُٔذىا بيٍيتىافه عىًظيـه(}النكر : ىى 

ْـّ المؤمنيف رضي ا عنيا ، كصدكره  يسمعو كييدىشو(( ))لككنو قيؿ في أ
 (ٗ) مستحيؿ شرعنا مف مثميا((

كجعبل البيتاف في الكجو الثاني بمعنى الزنا في قكلو تعالى : )كىال 
( قاؿ الفراء : ))كقكلو تعالى : )كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىا ًمًيفَّ فو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ كىأىٍرجي

( كانت المرأة تمتقط المكلكد ، فتقكؿ  ًمًيفَّ يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ كىأىٍرجي
))كليس المعنى : نيييفَّ (٘)لزكجيا : ىذا كلدم منؾ ، فذلؾ البيتاف المفترل((

مف أف يأتيف بكلد مف الزنا فينسبنو إلى األزكاج ؛ ألفَّ الشرط بنيي الزنا قد 

                                                 

 ِّٔ/ُكينظر :عمدة الحفاظ  ٖٔ( المفردات ص  ُ)

 ِّٔ/ُ( عمدة الحفاظ  ِ)

 ُِّ/ّ( الكسيط  ّ)

 ُٔ/ْ( فتح القدير لمشككاني  ْ)

 ّْٔ-ِْٔنظر : تفسير غريب القرآف البف قتيبة ص كي ْٓ/ّ( معاني القرآف  ٓ)
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ك))قاؿ أكثر المفسريف : معناه : أف تنسب إلى زكجيا كلدنا ليس ىك  (ٔ)تقدـ((
لو ، كالمفظ أعـٌ مف ىذا التخصيص((
ألفَّ البيتاف يعني كما تقدـ : ما  (ٕ) 

قكاؿ كاألفعاؿ ، كيدىش مف يسمعو ، كتقدـ قكؿ الراغب : شنع كفظع مف األ
(}الممتحنة :  ًمًيفَّ ))قاؿ ا تعالى : )كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ كىأىٍرجي

{ كناية عف الزنا ، كقيؿ : بؿ ذلؾ كؿ فعؿ شنيع يتعاطينو باليد ، كالرّْجؿ ُِ
كالمشي إلى ما ييقبىح(( كقاؿ الحمبي : ))كقيؿ : بؿ مف تناكؿ ما ال يجكز ، 

ىك كناية عف كؿّْ ما ال ينبغي تعاطيو مما ييفعىؿ باليد ، أك ييسعى إليو 
كتقدـ قكؿ ابف األثير الجزرم في النياية ك))في حديث بيعة  (ٖ) بالرّْجؿ((

(}الممتحنة :  يَّر منو ، { ىك الباطؿ الذم ُِالنساء : )كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو ييتىحى
   كىك مف البيت التحيُّر ، كاأللؼ كالنكف زائدتاف((

كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيتاف 
( قاؿ في تفسيره : ))كقكلو  بمعنى الزنا في قكلو تعالى : )كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو

( فيو ثبلثة   أقكاؿ :تعالى : )كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو
أحدىا : ال يمحقفى بأزكاجيفَّ غير أكالدىـ ، قالو ابف عباس 

 كالجميكر .
 كالثاني : السحر .

 (ٗ) كالثالث : المشي بالنميمة ، كالسعي في الفساد((

                                                 

كينظػػر : فػػتح القػػدير لمشػػككاني   ِٕٖ/ْ( الكسػػيط فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد لمكاحػػدم  ُ)
ٓ/ِٖٔ 

 ِٗٗ/ٓ( المحرر الكجيز في تفسير القرآف العزيز البف عطية  ِ)

 ِّٔ/ُ( عمدة الحفاظ  ّ)

 ّْ/ٖ( زاد المسير  ْ)
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فتأمَّؿ أنَّو ليس مف بيف األقكاؿ الثبلثة التي قاليا في الزاد الكجو الذم قاؿ بو 
ما قالو في باب الكجكه أنكره في باب  في النزىة كالمنتخب ، كىذا يعني أفَّ 

 التفسير 
كجعبل البيتاف في الكجو الثالث بمعنى الحراـ في قكلو تعالى : 
ٍثمان مًُّبينان( قاؿ الطبرم في تفسير البيتاف في ىذه اآلية :  ذيكنىوي بيٍيتىانان كىاً  )أىتىٍأخي

))ظممنا بغير حؽ((
ٍثمان كقاؿ الزجاج : ))قكلو تعالى : )أىتىٍأخي (ٔ)  ذيكنىوي بيٍيتىانان كىاً 

ًبينان( كالبيتاف : الباطؿ الذم ييتحيَّر مف بطبلنو ، كبيتاف حاؿ مكضكعة  مُّ
كىا ىك ابف الجكزم  (ٕ)مكضع المصدر ، المعنى : أتأخذكنو مباىتيف آثميف((

الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيتاف بمعنى الحراـ في قكلو تعالى : 
ذيكنى  ٍثمان مًُّبينان( قاؿ في تفسير البيتاف في ىذه اآلية : ))كفي )أىتىٍأخي وي بيٍيتىانان كىاً 

كالثاني : (ٖ)البيتاف قكالف : أحدىما : أنَّو الظمـ ، قالو ابف عباس كابف قتيبة 
فتأمَّؿ  (ٗ) الباطؿ ، قالو  الزجاج ، كمعنى الكبلـ : أتأخذكنو مباىتيف آثميف((

القكليف المذيف قاليما في الزاد الكجو الذم عيَّنو  مرة أخرل أنَّو ليس مف بيف
قالو في باب الكجكه أنكره في الذم في النزىة كالمنتخب ، مما يعني أفَّ الكجو 

 باب التفسير 
كجعؿ الدامغاني البيت في الكجو الرابع بمعنى الدىش كالخسراف ، 

( كالمعنى في قكلو تعالى : )فىبيًيتى الًَّذم كىفىرى كىالٌموي الى يىٍيدً  م اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى

                                                 

 َّ/ِكينظر : الكسيط لمكاحدم  ّٖٖ/ْ( جامع البياف  ُ)

عرابو  ِ)  ِٔ/ِ( معاني القرآف كا 

 ( ينظر :تفسير ّ)

 ِٗ/ِ( زاد المسير  ْ)
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كىذا ىك معنى البيت كالبيتاف  (ٔ)كما جاء في كتب التفسير :  فدىش كتحيَّر
في ىذا المكضع كأينما كرد في كتاب ا ، كىك كما عرَّفو أىؿ المغة أنَّو 

 يعني ما يدىش كيتحيَّر مف يسمعو لعظمو أك لفظاعتو 
))تفسير التسخير عمى أربعة قاؿ الدامغاني : التسخير : -ُْ

 أكجو : التذليؿ ، كالتسميط ، كاالستيزاء ، كاالستخداـ .

ر : الميذلَّؿ ، قكلو تعالى في سكرة البقرة :  فكجو منيا ، الميسخَّ
(}البقرة :  ًر بىٍيفى السَّمىاء كىاألىٍرًض آليىاتو لّْقىٍكـو يىٍعًقميكفى اًب اٍلميسىخّْ { ُْٔ)كىالسَّحى

ؿ ، ككقكلو تعالى في سكرة النحؿ : )كىىيكى الًَّذم سىخَّرى يعني : المذلَّ 
(}النحؿ :  رى ُْاٍلبىٍحرى سىخَّ { أم : ذلَّؿ لكـ البحر ، مثميا في سكرة إبراىيـ : )كى

ـي األىٍنيىارى } سىخَّرى لىكي ـي اٍلفيٍمؾى ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمًرًه كى ـي ِّلىكي ر لىكي سىخَّ { كى
(إبراىيـ : الشٍَّمسى كىا ـي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى سىخَّرى لىكي { كمثميا في ّّ-ٍِّلقىمىرى دىآًئبىيفى كى

مىا ًفي األٍرًض(}الجاثية :  رى لىكيـ مَّا ًفي السَّمىاكىاًت كى سىخَّ  { ُّسكرة الجاثية : )كى
كالكجو الثاني ، التسخير : التسميط ، قكلو تعالى في سكرة الحاقة : 

اًتيىةو })كىأىمَّا عىاده  رو عى ٍرصى اًنيىةى ٔفىأيٍىًمكيكا ًبًريحو صى ثىمى ـٍ سىٍبعى لىيىاؿو كى مىٍيًي رىىىا عى { سىخَّ
اًكيىةو(} ازي نىٍخؿو خى ٍرعىى كىأىنَّييـٍ أىٍعجى ا فىتىرىل اٍلقىٍكـى ًفييىا صى  {ٕ-ٔأىيَّاـو حيسيكمن

كالكجو الثالث ، الساخر : المستيزئ ، قكلو تعالى في سكرة الزمر : 
(}الزمر : )كى  ف كينتي لىًمفى السَّاًخًريفى { يعني : المستيزئيف ، مثميا في سكرة ٔٓاً 

كفى ًمفى الًَّذيفى آمىنيكٍا كىالًَّذيفى اتَّقىكٍا فىٍكقىييـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىالٌموي يىٍرزيؽي  ري يىٍسخى البقرة : )كى
(}البقرة :  الحجرات : )يىا أىيُّيىا { كمثميا في سكرة ُِِمىف يىشىاء ًبغىٍيًر ًحسىابو

(}الحجرات :  ٍر قىكـه مّْف قىٍكـو  {ُُالًَّذيفى آمىنيكا ال يىٍسخى

                                                 

عرابػػػػػو لمزجػػػػػاج  ُ) كزاد  ُّٕ/ُكالكسػػػػػيط لمكاحػػػػػدم  ُِٗ/ُ( ينظػػػػػر : معػػػػػاني القػػػػػرآف كا 
 ْٖٓ/ِكالبحر المحيط  ِْٓ/ُالمسير 
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كالكجو الرابع ، سخريِّا : أم : خدمنا كعبيدنا ، قكلو تعالى في سكرة 
يىاًة  بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـ مًَّعيشىتىييـٍ ًفي اٍلحى ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى رى الزخرؼ : )أىىي
ا سيٍخًريِّا كىرىٍحمىتي  ييـ بىٍعضن اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي فىٍعنىا بىٍعضى الدٍُّنيىا كىرى

(}الزخرؼ :  ٍيره مّْمَّا يىٍجمىعيكفى بّْؾى خى { أم : خدمنا كعبيدنا ، كسخرني ، ِّرى
   (ُ) كسخَّرني ، بمعنى كاحد((

، مترادفة ، بؿ متقاربة  معاني ىذه األكجو األربعة ، ىي كما ترل
جدِّا في معانييا ، حتى إنَّيا تجعؿ الباحث يكاد ال يفرؽ بينيا ، كىذه ىي 

 الطريقة الشائعة في اختبلؽ الكجكه 
قاؿ ابف فارس : ))السيف كالخاء كالراء أصؿ مطرد مستقيـ ، يدؿُّ 

ذلؾ عمى استحقار كاستذالؿ ، مف ذلؾ قكلنا : سخَّر ا عز كجؿ الشيءى ، ك 
رى لىكيـ مَّا ًفي  سىخَّ رادتو ، قاؿ ا جؿ ثناؤه : )كى إذا ذلَّؿ الشيء ألمره كا 

ا ًفي األٍرًض(}الجاثية :  مى ر منو ، َََ{ُّالسَّمىاكىاًت كى كسيٍخرىة ، إذا كاف ييسخى
رىة ، بفتح السيف كالخاء كمف الباب : َََفإف كاف ىك يفعؿ ذلؾ ، قمتى : سيخى

كقاؿ الراغب : ))التسخير : سياقة إلى  (ِ) و((سخرتي منو ، إذا ىزئت ب
ـي اٍلفيٍمؾى ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمًرًه  رى لىكي سىخَّ الغرض المختص قيرنا قاؿ تعالى : )كى

ـي األىٍنيىارى } رى لىكي سىخَّ ـي المٍَّيؿى ِّكى رى لىكي سىخَّ ـي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىآًئبىيفى كى ر لىكي سىخَّ { كى
(إبراىيـ : كىالنَّ  ر ىك الميقىيّْض لمفعؿ ، كالسيٍخًرمُّ ىك َََ{ّّ-ِّيىارى فالميسىخّْ

ا  ييـ بىٍعضن ر بإرادتو ، قاؿ تعالى : )ًليىتًَّخذى بىٍعضي الذم ييقيىر فيتسخَّ
رى لىكيـ مَّا  (ّ){((ِّسيٍخًريِّا(}الزخرؼ :  سىخَّ كقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )كى
ا فً  مى قكلو َََ{ التسخير : التييئةُّي األٍرًض(}الجاثية : ًفي السَّمىاكىاًت كى

                                                 

 ُْٔ-ُْٓ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 ّّْ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ِّْ( المفردات ص  ّ)
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ـٍ  ٍنيي كينتـي مّْ ـٍ ًذٍكًرم كى تَّى أىنسىٍككي ـٍ ًسٍخًريِّا حى ٍذتيميكىي تعالى : )فىاتَّخى
(}المؤمنكف :  كيكفى { قرئ بالضـ كالكسر ، فقيؿ : ىما بمعنى كاحد َُُتىٍضحى

( ، كالمعنى : أنَّكـ تستيزئكف بيـ ، يدؿُّ عميو ما بع كيكفى ٍنييـٍ تىٍضحى كينتـي مّْ ده )كى
رى الشٍَّمسى َََكقيؿ : تستخدمكنيـ كتستيزئكف بيـ سىخَّ كقكلو تعالى : )كى

(}الرعد :  كٍا ًمنَّا فىًإنَّا َََ{ أم : قيرىماِكىاٍلقىمىرى ري كقكلو تعالى : )ًإف تىٍسخى
(}ىكد :  كفى ري ا تىٍسخى ـٍ كىمى ري ًمنكي  (ُ) تجيمكف(({ أم : نستجيمكـ كما تسّٖنىٍسخى

رتيو لميزء منو((  (ِ) ))كسًخرتي منو : إذا سخَّ
جعؿ الدامغاني التسخير في الكجو األكؿ بمعنى التسخير والتذليؿ : 

التذليؿ ، كالتذليؿ غير التسخير ، فقد تقدـ تعريؼ التسخير عند أىؿ المغة ، 
ا ، أمَّا الذٌؿ بأنَّو يعني : تييئة ا الشيءى لئلنساف ، كاستخدامو ، كتقييضو لن

فقد عرَّفو ابف فارس بقكلو : ))الذاؿ كالبلـ في التضعيؼ كالمطابقة أصؿ 
كاحد يدؿُّ عمى الخضكع كاالستكانة كالميف ، فالذؿُّ : ضدُّ العز ، كىذه مقابمة 

ًممىٍت  (ّ)في التضاد صحيحة(( مىٍقنىا لىييـٍ ًممَّا عى ٍكا أىنَّا خى ـٍ يىرى لى قاؿ ا تعالى : )أىكى
اًلكيكفى } ـٍ لىيىا مى ًمٍنيىا ُٕأىٍيًدينىا أىٍنعىامنا فىيي ـٍ فىًمٍنيىا رىكيكبيييـٍ كى ذىلٍَّمنىاىىا لىيي { كى

(}يس :  { كالمعنى أفَّ ا سبحانو جعؿ األنعاـ ذليمة بيف ِٕ-ُٕيىٍأكيميكفى
أيدينا ، نتصرَّؼ فييا كيؼ نشاء ، كرككبيا في األسفار ، كحمؿ األثقاؿ ، 

كميا كشرب ألبانيا ، كاالنتقاع بأصكافيا ، كأشعارىا ، كأكبارىا ، كذبحيا كأ
كيصح إطبلؽ التسخير عمييا ؛ ألنَّو سبحانو سخَّرىا لنا بيذا التذليؿ  ، أم : 
مكننا مف أف نستخدميا ألنفسنا ؛ كليذا جاء في تفسير قكلو تعالى  : 

                                                 

 ُُٖ/ِ( عمدة الحفاظ  ُ)

 َِّ/ّ( بصائر ذكم التمييز  ِ)

 ُّٔ( مقاييس المغة ص  ّ)
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رناىا ذليمة(( ذىلٍَّمنىاىىا( معناه : سخَّ )))كى
كتذليؿ ا  (ِ) ذليمة ليـ(())فيي  (ُ)

الشيء لنا ال يككف إاٌل فيما مٌمكنا ا سبحانو إٌياه بالسيطرة عميو ، أمَّا ما لـ 
ره ا لنا ، كتسخير الريح ، كالفمؾ التي  يمكنَّا منو بتذليمو بيف أيدينا ، فقد سخَّ
، تجرم في البحر ؛ ألنَّيا تجرم بفعؿ الريح ، ككتسخير الشمس ، كالقمر 

كالنجـك ، كالبحر ، كاألنيار ، كالميؿ ، كالنيار ، فيذه األشياء لـ يذلميا ا ، 
بؿ سٌخرىا لخدمتنا مف دكف أف نممؾ السيطره عمييا ؛ فمـ يمكنَّا مثبلن مف 
استخداـ الشمس كالقمر كالنجكـ ، أم : لـ يذلّْميا لنا كما ذلَّؿ لنا األنعاـ ، 

فظ التسخير ال لفظ التذليؿ ، فقد أصبح لذلؾ استعمؿ في ىذه األجراـ  ل
الفرؽ ظاىرنا بيف التسخير كالتذليؿ ؛ لذا فجعؿ األكؿ بمعنى الثاني عمى أنَّو 

 يعنيو بعينو ، ىك التحريؼ بعينو 
كجعىؿى التسخير في الكجو الثاني بمعنى التسميط ، في قكلو تعالى  : 

رو عىا ٍرصى اده فىأيٍىًمكيكا ًبًريحو صى اًنيىةى ًٔتيىةو })كىأىمَّا عى ثىمى ـٍ سىٍبعى لىيىاؿو كى مىٍيًي رىىىا عى { سىخَّ
اًكيىةو( كالتسخير ىنا  ازي نىٍخؿو خى ٍرعىى كىأىنَّييـٍ أىٍعجى ا فىتىرىل اٍلقىٍكـى ًفييىا صى أىيَّاـو حيسيكمن
ىك التسخير نفسو ، كىك عمى معناه كما جاء في الكجو األكؿ ، أمَّا التسميط 

مى  ( المتعمؽ بو ، ك)عمى( تفيد االستعبلء عمى الشيء ، فيك متأتٍّ مف )عى ـٍ ٍيًي
كعكسيا في نحك ىذه المكاضع البلـ التي تفيد الممؾ ؛ لذلؾ يقاؿ : يكـ لؾ 
( يعني : سخَّرىا لمنعمة ،  ـي الشٍَّمسى ر لىكي سىخَّ كيكـ عميؾ ، فقكلو تعالى : )كى

ىا لمنقمة ، كلذلؾ كلك قيؿ : كسخَّر عميكـ الشمس ، لكاف المعنى أنَّو سخَّر 
( فاستعمؿ )عمى( في ىذا السياؽ ، لكنَّو استعمؿ  ـٍ مىٍيًي رىىىا عى قاؿ تعالى : )سىخَّ
يحى تىٍجًرم ًبأىٍمًرًه  ٍرنىا لىوي الرّْ البلـ في السياؽ المضاٌد في قكلو تعالى : )فىسىخَّ

(}ص :  ابى ٍيثي أىصى اء حى ر لنا الريح فنحّٔريخى يا { نسأؿ ا سبحانو أف يسخّْ
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رىىىا(  رىا عمينا فنيمؾ ، فالتسميط ليس داللة )سىخَّ كنسمـ ، كنسألو أف ال يسخّْ
( كىذا مف التحريؼ الظاىر ، كىك عدـ جعؿ المفظ  ـٍ مىٍيًي بؿ ىك داللة )عى

 بداللتو بؿ بداللة  ما تعمَّؽ بو  
كجعىؿى الساخرى في الكجو الثالث بمعنى :  السخرية واالستيزاء :

(}الزمر : المستيزئ ، في ق ف كينتي لىًمفى السَّاًخًريفى { كقكلو ٔٓكلو تعالى : )كىاً 
ًة كىالٌموي يىٍرزيؽي  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى نيكٍا كىالًَّذيفى اتَّقىكٍا فىٍكقىيي كفى ًمفى الًَّذيفى آمى ري يىٍسخى تعالى: )كى

(}البقرة :  ًذيفى آمىنيكا ال { كقكلو تعالى  : )يىا أىيُّيىا الَّ ُِِمىف يىشىاء ًبغىٍيًر ًحسىابو
ا عمى بابو ، فيك يعني كما عنى في  ( كالتسخير ىنا أيضن ٍر قىكـه مّْف قىٍكـو يىٍسخى
الكجييف السابقيف : التييئة ، كالتقييض ، كاالستخداـ ، كاستجياؿ أفعاؿ مف 
نسخر منو ، يعني االستخفاؼ بعقكليـ كأفعاليـ ، كقد تقدَـّ قكؿ الفيركزآبادم  

رتيو لميزء منو(())كسًخرتي منو  كالمعنى أنَّؾ استخدمتو لميزء بو  (ُ) : إذا سخَّ
كالضحؾ عميو ، كقد أكضح العسكرم الفرؽ بينيما ، فقاؿ في ))الفرؽ بيف 
االستيزاء كالسخرية أفَّ اإلنساف ييستيزأ بو مف غير أف يسبؽ منو فعؿ ييستيزىأ 

و ، كالعبارة مف بو مف أجمو ، كالسخر يدؿُّ عمى فعؿ يسبؽ مف المسخكر من
المفظيف تدؿُّ عف صحة ما قمناه ، كذلؾ أنَّؾ تقكؿ : استيزأتي بو ، فتعدم 
الفعؿ منؾ بالباء ، كالباء لئللصاؽ ، كأنَّؾ ألصقت بو استيزاء مف غير أف 
يدؿ عمى شيء كقع االستيزاء مف أجمو ، كتقكؿ : سخرتي منو ، فيقتضي 

بتي منو ، فيدؿُّ ذلؾ عمى  ذلؾ مف كقع السخر مف أجمو ، كما تقكؿ : تعجَّ
ا : ضحكتي منو ، فيدؿُّ ذلؾ  (ِ)فعؿ كقع التعجب مف أجمو(( كىك كقكلؾ أيضن

يىٍصنىعي اٍلفيٍمؾى  عمى فعؿ كقع الضحؾ مف أجمو ، مف ذلؾ مثبلن قكلو تعالى : )كى
ري  كٍا ًمٍنوي قىاؿى ًإف تىٍسخى مىٍيًو مىؤله مّْف قىٍكًمًو سىًخري كيمَّمىا مىرَّ عى ـٍ كى ري ًمنكي كٍا ًمنَّا فىًإنَّا نىٍسخى
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كفى } ري ا تىٍسخى مىٍيًو عىذىابه ّٖكىمى يىًحؿُّ عى { فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى مىف يىٍأًتيًو عىذىابه ييٍخًزيًو كى
ًقيـه(}ىكد :  { جاء في التفسير : ))قالكا يا نكح صرتى بعد النبكة ّٖ-ّٕمُّ

ينجر الخشب ، كيييّْئ شبو البيت نجارنا ، كقاؿ عامَّة المفسريف : إنَّيـ رأكه 
العظيـ ، فإذا سألكه عف ذلؾ قاؿ : أعمؿ سفينة تجرم في الماء ، كلـ يككنكا 
رأكا قبؿ ذلؾ السفينة ، كال ماء ىناؾ ، فكانكا يتضاحككف كيتعجبكف مف عممو 

كف ري ـٍ كىمىا تىٍسخى ري ًمنكي كٍا ًمنَّا فىًإنَّا نىٍسخى ري ( قاؿ ابف ليا ، فقاؿ نكح : )ًإف تىٍسخى
األنبارم : إف تسخركا منَّا لما تركف مف صنعة الفمؾ ، فإنَّا نعجب مف 

))كالمعنى : إف تسخركا منَّا بسبب عممنا لمسفينة اليكـ ، فإنَّا  (ُ) غفمتكـ((
  (ِ) نسخر منكـ غدنا عند الغرؽ((

فإذا كاف السخر يعني الضحؾ مما يفعمو مىف نسخر منو ، فإفَّ اليزء 
ء يعني الضحؾ عمى مف نستيزئ بو ))مف غير أف يدؿ عمى شيء كاالستيزا

كقع االستيزاء مف أجمو(( كما قاؿ العسكرم ، كىذا كاضح في قكلو تعالى : 
ـٍ ًإنَّمىا  ـٍ قىاليكٍا ًإنَّا مىعىٍك مىٍكٍا ًإلىى شىيىاًطيًنًي ذىا خى نَّا كىاً  نيكٍا قىاليكٍا آمى ذىا لىقيكٍا الًَّذيفى آمى )كىاً 

ـٍ ٍُْستىٍيًزؤيكفى }نىٍحفي مي  ـٍ ًفي طيٍغيىاًنًي يىميدُّىي ـٍ كى { الٌموي يىٍستىٍيًزلءي ًبًي
(}البقرة :  { كىذا ىك استيزاء المنافقيف بالمؤمنيف أنَّيـ إذا لقكا ُٓ-ُْيىٍعمىييكفى

ذا انصرفكا إلى زعمائيـ الكفرة ،  المؤمنيف قالكا : نحف مثمكـ مؤمنكف ، كا 
ستيزاء يعني نصب المكايد بالمستيزىأ بو ، أمَّا قالكا ليـ : نحف معكـ ، فاال

السخر فيك احتقار مف نسخر منو ، احتقاره لجيمو ، أك لسكء أفعالو ، أك 
أقكالو ، أك احتقاره لطاعتو  كلصكمو كصبلتو  ، أك احتقاره لشكمو ، أك 
: لعيب في جسده ، كالعرج كالعىكىر ، أك لفقره كقمة مالو ، كىذا ما عناه قكلو 

ـٍ كىال ًنسىاء  ٍنيي ٍيرنا مّْ ٍر قىكـه مّْف قىٍكـو عىسىى أىف يىكيكنيكا خى )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال يىٍسخى
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كا ًباألٍلقىاًب ًبٍئسى  ـٍ كىال تىنىابىزي كا أىنفيسىكي ٍنييفَّ كىال تىٍمًمزي ٍيرنا مّْ مّْف نّْسىاء عىسىى أىف يىكيفَّ خى
ـي اٍلفيسيكؽي بىٍعدى  (}الحجرات : ااًلٍس ـي الظَّاًلميكفى ـٍ يىتيٍب فىأيٍكلىًئؾى ىي مىف لَّ األيمىاًف كى

ُُ } 
كقد تتداخؿ ىاتاف الداللتاف ، كىك أفَّ األمر يبدأ باالستيزاء ، كىك 
نصب المكيدة بمف نيزأ بو ، فإذا كقع فييا ، كظنَّيا حقيقة كعمؿ بمقتضاىا 

ؼ صدَّؽ بيذا اليزء ، كتصرَّؼ تعقبيا السخرية ؛ ألنَّو سييسخر منو حينئذ كي
 بمكجبو 

كا سبحانو يعذب الكافريف يكـ القيامة بااالستيزاء ال بالسخرية ، 
كٍا ًمٍنييـ مَّا  اؽى ًبالًَّذيفى سىًخري لىقىًد اٍستيٍيًزلءى ًبريسيؿو مّْف قىٍبًمؾى فىحى قاؿ تعالى : )كى

(}األنعاـ :  { كاستيزاء ا جؿ كعبل ُْ:  {}األنبياءَُكىانيكٍا ًبًو يىٍستىٍيًزؤيكفى
بالكافريف في الدنيا يككف بػ))استدراجيـ مف حيث ال يعممكف، كأمَّا في اآلخرة 
بأف ييفتح ألحدىـ باب إلى الجنة ، فيقاؿ : ىىميَـّ ىىميَـّ ، فيجيء بكربو كغمّْو ،  

فيجيء فإذا جاء أيغًمؽ دكنو ،  ثـ ييفتح لو باب آخر ، فيقاؿ : ىىميَـّ ىىميَـّ ، 
بكربو كغمّْو ، فإذا أتاه أيغًمؽ دكنو ، فما يزاؿ كذلؾ حتى إفَّ الرجؿ لىييفتح لو 
باب ، فيقاؿ : ىىميَـّ ىىميَـّ ، فما يأتيو )مف اإلياس( كقد ركم ذلؾ بسند جيّْد في 

ا : أخبرنا الكمبي عف أبي  (ُ) المستيزئ بالناس(( ))كذكر ابف المبارؾ أيضن
(}البقرة :  ـٍ { قاؿ : يقاؿ ألىؿ ُٓصالح في قكلو تعالى : )الٌموي يىٍستىٍيًزلءي ًبًي

النار ، كىـ في النار : اخرجكا ، فتفتح ليـ أبكاب النار ، فإذا رأكىا قد فيتحٍت 
ـ كىـ عمى األرائؾ ، فإذا أقبمكا إلييا يريدكف الخركج ، كالمؤمنكف ينظركف إليي

ًمقٍت دكنيـ ، فذلؾ قكلو تعالى : )الٌموي يىٍستىٍيًزلءي  انتيكا إلى أبكابيا غي
(}البقرة :  ـٍ مقٍت دكنيـ((ًُٓبًي فتأمَّؿ  (ِ){ كيضحؾ منيـ المؤمنكف حيف غي
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كيؼ بدأ األمر باالستيزاء بالكافريف مف لدف زبانية جينـ ، ثـ انتيى األمر 
مف لدف المؤمنيف ، كىـ متكئكف عمى سررىـ ينظركف إلييـ بالسخرية منيـ 
 كيضحككف  

كجعؿى التسخير في الكجو الرابع ، بمعى الخدـ كالعبيد في قكلو 
يىاًة الدٍُّنيىا  ـٍ ًفي اٍلحى بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـ مًَّعيشىتىيي ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى رى تعالى : )أىىي

ييـٍ  فىٍعنىا بىٍعضى بّْؾى  كىرى ا سيٍخًريِّا كىرىٍحمىتي رى ييـ بىٍعضن اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى
( كالسخرية ىنا جاءت عمى بابيا ، كىي بمعنى الكجو  ٍيره مّْمَّا يىٍجمىعيكفى خى
األكؿ ؛ ألفَّ السخرية تعني االستخداـ ، أك االستعماؿ ، فقكلو تعالى : 

ـي الشٍَّمسى كى  ر لىكي سىخَّ ( يعنى أنَّو سبحانو استعمميما ، أك استخدميما )كى اٍلقىمىرى
لخدمة الناس ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ جعؿ السخرية بمعنى 
المممككيف كالعبيد كجو مرجكح  ، كالكجو الثاني الذم يدٌؿ عميو سياؽ اآلية ، 
كاختاره الطبرم كجميكر المفسريف أفَّ المعنى : أف يستخدـ الناس بعضيـ 
ا لخدمتو ، كقضاء حكائجو حتى يتعايشكا ، ىذا بمالو ، كىذا بعممو ،  بعضن
كىذا بعممو ، كىذا بقكتو ، ككؿ بمينتو يخدـ اآلخر ، كيخدمو اآلخر ، حتى 

فيحصؿ بينيـ  إفَّ الغني ليحتاج إلى الفقير ، كما يحتاج الفقير إلى الغني
 ككما قاؿ الشاعر : (ُ) تآلؼ كتضاـ

ـي        دى ف لـ يشعركا خى ر   بعض لبعض كا   الناس لمناس مف بىٍدك كمف حضى
فيذا ىك المعنى المراد مف لفظ )سيٍخًريِّا( في اآلية ، كقصره عمى المعنى 
األكؿ ، مع عدـ اإلشارة إلى المعنى الثاني تحريؼ لداللتو كخيانة عممية في 

 التفسير .

                                                 

 َٗ/ٓكأنكار التنزيػؿ  ٖٗٔ/2ٚصاد اٌّغ١ش  2ٔ-2ٓ/ٕ٘( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ  ٔ)
                                            ََُُكمدارؾ التنزيؿ ص 

 



116 

 

بلكة في القرآف الكريـ عمى ذكر أىؿ الكجكه أفَّ الت: التالوة -٘ٔ
 خمسة أكجو ، ىي : 

األكؿ : القراءة كقكلو تعالى : )لىٍيسيكٍا سىكىاء مٍّْف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىآًئمىةه 
(}البقرة :  ديكفى ـٍ يىٍسجي  {ُُّيىٍتميكفى آيىاًت الٌمًو آنىاء المٍَّيًؿ كىىي

ـي اٍلًكتىابى يىٍتميكنىوي حىؽَّ كالثاني : اإلقرار ، كقكلو تعالى : )الًَّذيفى آتى  ٍينىاىي
ًتًو(}البقرة :  { كىذا قكؿ الحيرم ، أمَّا الدامغاني فقد جعؿ التبلكة في ًُُِتبلىكى

ىذا الشاىد بمعنى االتباع كالتقدير : يتبعكنو حؽ اتباعو ، كجعميا ابف 
 الجكزم بمعنى العمؿ 

ؽّْ كالثالث : اإلنزاؿ ، كقكلو تعالى : )ًتٍمؾى آيىاتي ا مىٍيؾى ًباٍلحى لٌمًو نىٍتميكىىا عى
(}البقرة :  ًميفى نَّؾى لىًمفى اٍلميٍرسى مىٍيؾى ًمف نَّبىًإ ميكسىى ِِٓكىاً  { كقكلو تعالى : )نىٍتميكا عى

(}القصص :  ؽّْ ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى ًفٍرعىٍكفى ًباٍلحى  {ّكى
اىىا } حى قىمىًر ًإذىا { كىالٍ ُالرابع : التبع ، كقكلو تعالى : )كىالشٍَّمًس كىضي

 { ِ-ُتىبلىىا(}الشمس : 
ا تىٍتميكٍا  الخامس : الكتابة ، أك الركاية ، كقكلو تعالى : )كىاتَّبىعيكٍا مى

(}البقرة :  مىٍيمىافى مىى ميٍمًؾ سي   (ُ){ُُِالشَّيىاًطيفي عى
جعؿ أىؿ الكجكه التبلكة في الكجو األكؿ بمعنى  التالوة والقراءة :
)لىٍيسيكٍا سىكىاء مٍّْف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىآًئمىةه يىٍتميكفى آيىاًت  القراءة في قكلو تعالى :

( قاؿ ابف فارس : ))التاء كالكاك كالبلـ أصؿ  ديكفى ـٍ يىٍسجي الٌمًو آنىاء المٍَّيًؿ كىىي
كاحد ، كىك اإلتباع ، يقاؿ : تمكتو : إذا تبعتو ، كمنو تبلكة القرآف ؛ ألنَّو 

كقاؿ : ))كسيمّْي القرآف لجمعو ما فيو مف األحكاـ  (ِ)(ييتًبع آية بعد آية(
                                                 

كنزىػة  ُّٗكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  َُّ( ينظر : كجكه القرآف لمحيػرم ص  ُ)
                                             ٖٔ -ٖٓكمنتخب قرة العيكف ص  ٖٔ-ٖٓاألعيف ص 

  ُِٗ( مقاييس المغة ص  ِ)
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))كاشتقاقو مف قرأ ؛ ألنَّو مجمكع مف سيكىر ، كالسكر (ُ)كالقصص كغير ذلؾ((
مف آيات ، كاآليات مف كممات ، كالكممات مف حركؼ ، كقيؿ : ألنَّو جمع 

أنكاع فيو القصص ، كاألمر كالنيي ، كالكعد كالكعيد ، كالتنبيو كغير ذلؾ مف 
كقرأتي الشيءى : جمعتو كضممتي بعضو إلى بعض ، كقرأتي  (ِ)الخطاب((

القرآفى : لفظتي بو مجمكعنا ، أم : ألقيتو ، كما يقاؿ : قرأ فبلف عمى فبلف 
كقاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف القراءة كالتبلكة أفَّ التبلكة ال تككف  (ّ)القرآف

كممة الكاحدة ، يقاؿ : قرأ فبلف اسمو ، إاٌل لكممتيف فصاعدنا ، كالقراءة تككف لم
كال يقاؿ : تبل اسمو ، كذلؾ أفَّ أصؿ التبلكة إتباع الشيء الشيء ، يقاؿ : 
ا ، كال تككف  تبله : إذا تبعو ، فتككف التبلكة في الكممات يتبع بعضيا بعضن

 (ْ) فييا التمك(( في الكممة الكاحدة ؛ إذ ال يصحٌ 
ا بيف التبلكة كالقراءة أفى القرآف الكريـ كالحقيقة أفَّ ثمة فرقنا ظاىرن 

استعمؿ األكلى إذا أريد تبلكة اآليات آية بعد آية مع تدبرىا بتأفٍّ كتأمؿ 
كخشكع كخضكع كتعبُّد ، كىذا ىك المعنى المراد مف التبلكة كما ىك كاضح 

ٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىآًئمىةه  يىٍتميكفى آيىاًت الٌمًو آنىاء في قكلو تعالى : )لىٍيسيكٍا سىكىاء مّْ
) ديكفى ـٍ يىٍسجي  المٍَّيًؿ كىىي

كاستعمؿ لفظ القراءة إذا كاف الغرض منيا العمـ كالتعمـ كالتعميـ  
كالتعرؼ إلى ما فيو بصفة عامَّة مف حكـ كأحكاـ كشرائع ، كأخبار كقصص 
ذا أريد القرآف بجممتو ، كىذا ما تجده بكؿ كضكح في كؿ شكاىد  كعبر ، كا 

                                                 

  ُٕٕ( مقاييس المغة ص  ُ)

  ِٖٔ/ّ( عمدة الحفاظ  ِ)

كلسػػػػاف  ْٖٓكالصػػػػحاح لمجػػػػكىرم ص  ُِِٗ/ّ( ينظػػػػر : تيػػػػذيب المغػػػػة لؤلزىػػػػرم  ّ)
  ِٓٓ-ِْٗ/ُكتاج العركس  ُٓ-َٓ/ُِالعرب 

  ٕٓ( الفركؽ المغكية ص  ْ)
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(}اإلسراء :  مىى ميٍكثو مىى النَّاًس عى ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى قيٍرآنان فىرى القراءة كقكلو تعالى : )كى
{ كقكلو تعالى : )فىًإذىا قىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى فىاٍستىًعٍذ ًبالٌمًو ًمفى الشٍَّيطىاًف َُٔ

(}النحؿ :  مىى بىٍعضً ٖٗالرًَّجيـً ٍلنىاهي عى لىٍك نىزَّ ًميفى  { كقكلو تعالى : )كى األٍعجى
(}الشعراء : ُٖٗ} مىٍيًيـ مَّا كىانيكا ًبًو ميٍؤًمًنيفى { كقكلو ُٗٗ-ُٖٗ{ فىقىرىأىهي عى

ؤيهي(}اإلسراء :  مىٍينىا ًكتىابنا نٍَّقرى تَّى تينىزّْؿى عى ًقيّْؾى حى لىف نٍُّؤًمفى ًلري { كقكلو ّٗتعالى : )كى
ؤيكفى اٍلًكتىابى مً  (}يكنس : تعالى : )فىاٍسأىًؿ الًَّذيفى يىٍقرى { كقكلو تعالى : ْٗف قىٍبًمؾى

(}اإلسراء :  ـٍ ؤيكفى ًكتىابىيي ٍف أيكًتيى ًكتىابىوي ًبيىًميًنًو فىأيٍكلىػًئؾى يىٍقرى { كقكلو تعالى : ُٕ)فىمى
ًسيبنا(}اإلسراء :  مىٍيؾى حى { كقكلو تعالى : ُْ)اٍقرىٍأ كىتىابىؾى كىفىى ًبنىٍفًسؾى اٍليىٍكـى عى

ٍف أيكتً  ؤيكا ًكتىاًبيٍو(}الحاقة : )فىأىمَّا مى ـي اٍقرى  {                                         ُٗيى ًكتىابىوي ًبيىًميًنًو فىيىقيكؿي ىىاؤي
فبيف تبل كقرأ فرؽ في الداللة ، كالفرؽ االمذكرر ، أك فرؽ آخر لـ 
نيتد إليو ، كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ القرآف الكريـ استعمؿ لفظييما ، كىذا يعني 
أنَّو ال بدَّ مف أف يككف بينيما فرؽ في المعنى ، فمف المحاؿ أف يستعمؿ 

كجكد لفظيف متطابقيف في  القرآف الكريـ لفظيف لمعنى كاحد ، كلك صحٌ 
 المعنى الستعمؿ القرآف الكريـ أحدىما كترؾ اآلخر .

فالفرؽ العاـ بينيما أفَّ المراد مف التبلكة أجزاء المتمك أك أبعاضو 
بالترتيب شيئنا بعد شيء ، كالمراد مف القراءة جممة المقركء كما  كتبلكتيا

 تضمنو مف أمكر عامَّة ، فالتبلكة غير القراءة ، فجعميا بمعناىا تحريؼ 
كجعؿ الحيرم التبلكة في الكجو الثاني بمعنى اإلقرار ، في قكلو 

ؽَّ ًتبلى  ـي اٍلًكتىابى يىٍتميكنىوي حى ًتًو(تعالى : )الًَّذيفى آتىٍينىاىي كى
كجعميا الدامغاني بمعنى  (ُ)

كالتبلكة ىنا تعني التبلكة بعينيا  (ّ)كجعميا ابف الجكزم بمعنى العمؿ (ِ)االتباع
                                                 

  َُّ( ينظر : كجكه القرآف ص  ُ)

 ُّٗ( ينظر : الكجكه كالنظائر ص  ِ)

 ٖٔكمنتخب قرة العيكف ص  ٖٔ( ينظر : نزىة األعيف ص  ّ)
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، أمَّا اإلقرار ، كاالتباع ، كالعمؿ ، فيي ألفاظ مترادفة ، أم : متقاربة في 
معانييا ، فيي معاني السياؽ كالتركيب ، كىي متأتية مف لفظ )حٌؽ( ال مف 

 التبلكة ، كجعؿ المفظ بما يدؿ عميو السياؽ تحريؼ لداللتو  لقظ
كجعمكا التبلكة في الكجو الثالث بمعنى اإلنزاؿ ، في قكلو تعالى : 

(}البقرة :  ًميفى نَّؾى لىًمفى اٍلميٍرسى مىٍيؾى ًباٍلحىؽّْ كىاً  { كقكلو ِِٓ)ًتٍمؾى آيىاتي الٌمًو نىٍتميكىىا عى
مىٍيؾى ًمف (}القصص :  تعالى : )نىٍتميكا عى ؽّْ ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى ًفٍرعىٍكفى ًباٍلحى نَّبىًإ ميكسىى كى

{ ككؿ شيء ىك منزؿ مف عند ا ، كقد تقدَّـ أفَّ أىؿ المغة عرَّفكا التبلكة ّ
بالقراءة كالتبع كلـ يعرَّفكىا باإلنزاؿ ، كعرَّفكا اإلنزاؿ بمعنى ىك غير معنى 

بو كالمستقؿ عف غيره ، فجعؿ التبلكة التبلكة ، فمكؿٍّ منيما معناه الخاص 
بمعنى اإلنزاؿ تحريؼ ظاىر لداللتيا ، كقد جعؿ أىؿ التفسير )نىٍتميكىىا( في 

كجعمكا )نىٍتميكا( في  (ُ)الشاىد األكؿ بمعنى : نقصُّ عميؾ ، أك نقرأ عميؾ
 (ِ)الشاىد الثاني بمعنى : نقرأ عميؾ ، أك نكحي إليؾ ، أك نقصُّ كنتابع

ما جاز جعميا بمعنى اإلنزاؿ جاز جعميا بمعنى القراءة ، كالقصص فالتبلكة ك
منيا  ي جميعيا كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ ، كاإليحاء ، كالتتابع ؛ ألفَّ ىذه المعان

ال يمثؿ التبلكة بعينيا بؿ المعنى القريب منيا ، فجعؿ التبلكة يعنى اإلنزاؿ 
 بعينو تحريؼ لداللتيا .

في الكجو الرابع بمعنى تبع في قكلو تعالى : كجعمكا تبل  تال وتبع :
اىىا } حى { كىاٍلقىمىًر ًإذىا تىبلىىا( قاؿ ابف فارس : ))التاء كالباء ُ)كىالشٍَّمًس كىضي

كالعيف أصؿ كاحد ، ال يشذ عنو مف الباب شيء ، كىك التيميك كالقىٍفك ، يقاؿ : 

                                                 

كالجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػػرآف  ِْٗ/ُكزاد المسػػػػير  ِّٔ/ُ: الكسػػػػيط لمكاحػػػػدم ( ينظػػػػر  ُ)
 ُٕٖ/ُّلمقرطبي 

كالمحػػرر الػػكجيز  ّٖٗ/ّكالكسػػيط لمكاحػػدم  ّّ/َِ( ينظػػر : جػػامع البيػػاف لمطبػػرم  ِ)
 ِٕٓ/ْالبف عطية 
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كقاؿ العسكرم  (ِ)كقاؿ الحمبي : ))تبله : تبعو(( (ُ) تبعتي فبلننا : إذا تمكتو((
ف  في : ))الفرؽ بيف التابع كالتالي : أفَّ التالي فيما قاؿ عمي بف عيسى ثاف كا 

                                                                                                     (ّ) لـ يكف يتدبر بتدبر األكؿ ، كالتابع : إنَّما ىك المتدبر بتدبر األكؿ((
ف عرَّؼ أىؿ المغة تبل بمعنى تبع ، كتبع بمعنى تبل ، حتى إفَّ  كا 
العسكرم لـ يستطع أف يكضح الفرؽ بينيما فإفَّ بينيما فرقنا أساسيِّا ، كىك أفَّ 
التالي عبلقتو بالمتمك عبلقة زمانية فحسب ، تقكؿ : تبل الشيءى : إذا جاء 

ف قصد كعمـ ، أـ عف غير قصد كعمـ ، كتبع الشيءى ، يعني تبع بعده ، ع
ا ،  ا أـ باطبلن طريقتو كمذىبو حقِّ  ، تقكؿ : جاء القكـ يتمك بعضيـ بعضن

ا ،  ذا قمت : يتبع بعضيـ بعضن كالمعنى : يمشي بعضيـ خمؼ بعض ، كا 
كاف المعنى : يتبع بعضيـ طريقة بعضو : أم : يقمّْده في مشيو ، كفي حركة 

ديو كرجميو ، كأنَّو يتبع مذىبو في المشي ، كتقكؿ : تبل عمر أبا بكر ، ي
أم : جاء بعده في تكلّْي الخبلفة ، كالمعنى يختمؼ إذا فمتى : تبع عمر أبا 
بكر ؛ ألفَّ المراد تبع مذىبو كحكمو ، سكاء كاف ذلؾ في حياتو أـ بعد كفاتو 

أبا بكر ، كما صحَّ أف  رضي ا عنيما ، كليذا صحَّ أف تقكؿ : تبل عمر
تقكؿ : تبل عثماف أبا بكر ، كصح أف تقكؿ : تبعو ، أم : تبعو في حياتو ، 
ف لـ يٍتميو ، كتقكؿ : تبل عمر  أك تبعو في الخبلفة الراشدة عندما تكالَّىا ، كا 
بف العزيز ، سميماف بف عبد الممؾ ، كلـ يتبعو ، بؿ تبع جدَّه عمر بف 

 ، كقد بدا لي أفَّ بيف تبل كتبع ثبلثة فركؽالخطاب رضي ا عنيما 
األكؿ : أفَّ األصؿ في التالي أف يككف مف جنس المتمك ، كال يشترط 

 ذلؾ في التابع .
                                                 

 ٕٕكينظر : المفردات لمراغب ص  ُّّ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ِٕٔ/ُ( عمدة الحفاظ  ِ)

 ّْٔالمغكية ص ( الفركؽ  ّ)
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متمك ، يجيء بعده كالثاني : أف يككف المراد مف التالي أف يعقب ال
 بو ، كالتابع ال يراد منو ذلؾ . مباشرة ، متصبلن 

نيجو ف التابع أف يتبع طريقة متبكعو كمكالثالث : أف يككف المراد م
، أم : أف يككف عمى منكالو ، كالتالي ال يراد منو  كفكره ، حقِّا كاف أـ باطبلن 

 ذلؾ .
اىىا } حى { كىاٍلقىمىًر ًإذىا تىبلىىا( يعني أفَّ ُفقكلو تعالى : )كىالشٍَّمًس كىضي

اف المعنى : القمر يعقب الشمس بعد غيابيا ، كلك قيؿ : كالقمر إذا تبعيا ك
 كالقمر إذا تبع الشمس في طريقتيا ، كسار عمى منكاليا 

كيمكف أف نأخذ بيذه الفركؽ ، لتحديد داللة كؿٍّ منيما ، في 
المكاضع التي يشتد فييا التباس )تبل( بػ)تبع( ، حتى إنَّيما لتبدكاف أنَّيما 

ـي شىيٍ  ـٍ يىًجٍد فىًصيىا ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف ًمف قىٍبًؿ بمعنى كاحد ، كقكلو تعالى : )فىمىف لَّ رى
{ قاؿ : متتابعيف ؛ ألنَّو أراد معنى تطابقيما في ّأىف يىتىمىاسَّا(}المجادلة : 

ًضعٍت لصياـ ىذيف  األحكاـ ال مجرد أف يتمك الشير الثاني األكؿ ، فقد كي
لى  الشيريف شركط لصحة تتابعيما ، كىي ))عائدة إلى جممة الشيريف ، كا 

فالمراد أف يتبع الثاني األكؿ في األحكاـ كالشركط ، ككقكلو  (ٔ) أبعاضيما((
 { ٔ-ٓ{ تىٍتبىعييىا الرَّاًدفىةي(}النازعات : ٔتعالى : )يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي }

قاؿ : تتبعيا ؛ ألنَّو ليس المراد أف الرادفة التي ىي نفخة البعث ، 
يء بعدىا مف دكف ميمة ، فمك تعقب الراجفة التي ىي نفخة القيامة ، كأنَّيا تج

فبيف النفختيف دىر ال كاف ىذا ىك المعنى المراد ، لقيؿ : تتمكىا الرادفة ، 
نَّما المراد أنَّيا تتبعيا في طريقة اضطرابيا كأنَّيا عمى  يعممو إالٌ  ا ، كا 
 منكاليا  

                                                 

 ُِٓ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف  ُ)
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دىقىةو  ٍيره مّْف صى ٍغًفرىةه خى مى كؼه كى يىٍتبىعييىآ أىذنل كىالٌموي كقكلو تعالى : )قىٍكؿه مٍَّعري
ًميـه(}البقرة :  { لك قيؿ : يتمكىا أذل ، لتعيَّف أف يككف المراد ِّٔغىًنيّّ حى

األذل الذم يباشرىا ، كحينئذ ال يشمؿ الحكـ األذل الذم ال يباشرىا ، كعادة 
كغالبنا ما يأتي األذل مف لدف المتصدّْؽ فيما بعد ، ىذا مف جية ، كمف جية 

عمى سبيؿ  دّْؽ ال تككف صدقتو لمفقراء إالٌ مثؿ ىذا المتص أخرل فإفَّ 
االستعبلء عمييـ ، فقاؿ يتبعيا ؛ ألنَّو أريد األذل الذم يتبع طريقة الصدقة 

 في ىذا االستعبلء
كيتضح الفرؽ بينيما في نحك قكلو تعالى  : )فىمىف تىًبعى ىيدىامى فىبلى 

ـٍ  ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى (}البقرة : خى نيكفى ( كما قاؿ : ّٖيىٍحزى { قاؿ : )فىمىف تىًبعى ىيدىامى
أف يتبع الناس ما جاء في  فمف تبل ىدام ؛ ألفَّ المعنى المراد كالذم يصحٌ 

ىدل ا مف أكامر كنكاه ، ال أف يتمكه ، كقاؿ تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى يىٍتميكفى ًكتىابى 
ارىةن لَّف المًَّو كىأىقىاميكا الصَّبلةى كىأى  ـٍ ًسرِّا كىعىبلًنيىةن يىٍرجيكفى ًتجى ٍقنىاىي زى نفىقيكا ًممَّا رى

(}فاطر :  { كقاؿ : )يىٍتميكفى ًكتىابى المًَّو( ألفَّ المراد يتمكنو آية بعد آية ِٗتىبيكرى
بتحريؾ لسانيـ كشفاىيـ كبصكت تسمعو آذانيـ مع تدبر كخشكع ، كلك 

راد اتباع أحكامو كشرائعو ،  كقاؿ تعالى : قيؿ : يتبعكف كتاب ا ، لكاف الم
ـٍ  ـى ًمنكي يىنَّ ـٍ ألىٍمؤلفَّ جى كرنا لَّمىف تىًبعىؾى ًمٍنيي )قىاؿى اٍخريٍج ًمٍنيىا مىٍذؤيكمنا مٍَّدحي

(}األعراؼ :  { كالمعنى : لىمىف تبعؾ مف بني آدـ ، فمك قيؿ : لىمىف ُٖأىٍجمىًعيفى
( تبلؾ منيـ ، لكاف المعنى : لىمىف جاء بع ـٍ دؾ مف بني آدـ ، ك)ًمف( في )ًمٍنيي
، ألفَّ جميع بني آدـ قد جاؤكا بعد  ىنا تبعيضية ، كىذا المعنى ال يصحٌ 

إبميس ، كليس بعضيـ ، ىذا مف جانب كمف جانب آخر فإفَّ استعماؿ تبلؾ 
ال يفيد اتباع الشيطاف في كفره كطغيانو ؛ لذلؾ ال يستحؽ كؿ مف تبله 

يستحقو مف تبله كتبعو ، مف دكف الذم تبله كلـ  عذاب جينَّـ ، بؿ الذم
 يتبعو ، فبيف التبلكة كالتبع فرؽ ظاىر ، فجعميا بمعناه تحريؼ ظاىر 
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كجعؿى الدامغاني التبلكة في الكجو الخامس بمعنى الكتابة ،  في قكلو 
(}البق مىٍيمىافى مىى ميٍمًؾ سي ا تىٍتميكٍا الشَّيىاًطيفي عى كجعميا  {ُُِرة : تعالى : )كىاتَّبىعيكٍا مى

ابف الجكزم بمعنى الركاية ، كقاؿ ابف قتيبة : ))أم : ما تركيو الشياطيف 
قاؿ ابف فارس : ))الراء  (ُ)عمى ممؾ سميماف ، كالتبلكة كالركاية شيء كاحد((

َـّ ييشتؽ منو ، فاألصؿ ما كاف خبلؼ العطش ،  كالكاك كالياء أصؿ كاحد ، ث
َـّ ييصرَّؼ الكبلـ لحامؿ ما  فركل فبلف الناسى باألخبار ،   (ِ)ييركل منو((ث

جاءت في األصؿ مف ، ركل فبلف الناسى بالماء ، كقاؿ الكاحدم : )))كىاتَّبىعيكٍا 
)) ( أم : تقرأ كتيحدّْثي كتقصُّ ا تىٍتميكٍا الشَّيىاًطيفي مى
))قاؿ عطاء : معناه : تقرأ  (ّ)

ما تقكؿ : جاء القكـ يتمك مف التبلكة ، كقاؿ ابف عباس : )تىٍتميكٍا( تتبع ، ك
ا((  (ْ) بعضيـ بعضن

فإذا جاز جعؿ التبلكة في ىذه اآلية أف تككف بمعنى الكتابة ، أك  
الركاية ، أك القراءة ، أك التحدث ، أك القصص ، فبل معنى إذف مف ىذه 
المعاني جاز تعيينو كالقطع بو ، فميس أحدىا أحؽ كأكلى مف غيره أف يككف 

منيا ال يمثؿ التبلكة  جميعيا كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ  فَّ كجينا لمتبلكة ؛ أل
بعينيا ، بؿ المعنى القريب منيا ، فجعؿ التبلكة بمعنى أحدىا بعينو كعمى 
 سبيؿ القطع كالتعييف ىك التحريؼ بعينو ، كىذا ىك الحاصؿ في كتب الكجكه 

ختمقة المنسكبة إلى التبلكة متبٌيف مما مٌر تفصيمو أٌف األكجو الخمسة 
بطريقة جعميا بمعاني مرادفاتيا ، كتبٌيف أٌف بيف ىذه األكجو كالتبلكة فركؽ 
ف كانت مرادفة ليا كقريبة مف معناىا ، كأٌف ىذه المعاني  معنكية خاٌصة كا 

                                                 

 ٗٓ( تفسير غريب القرآف ص  ُ)

 ّٖٓ( مقاييس المغة ص  ِ)

  ُِٖ/ُ( الكسيط  ّ)

  ّٓ/ِكينظر : الجامع ألحكاـ القرآف  ُٖٓ/ُ( المحرر الكجيز  ْ)
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الخاٌصة ىي المقصكدة في القرآف الكريـ ، فجعؿ معانييا بمعنى التبلكة 
 . تحريؼ لممعاني الٌخاٌصة المرادة في كتاب ا

قاؿ الدامغاني : ))تفسير ثقفكا عمى ثبلثة أكجو :  ثقفوا :-ٙٔ         
ـٍ َََفكجو منيا ، ثقفكا يعني : كجدكا قكلو تعالى في سكرة البقرة : )كىاٍقتيميكىي

(}البقرة :  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي  { أم : حيث كجدتمكىـ ُُٗحى

ـٍ كالكجو الثاني ، ثقفكا : غمبكا ، قكلو تعالى : )ًإف   ـٍ يىكيكنيكا لىكي يىٍثقىفيككي
 {ّأىٍعدىاء(}الممتحنة : 

كالكجو الثالث ، ثقؼ ، أم : أسر ، قكلو تعالى في سكرة األنفاؿ :  
(}األنفاؿ :  كفى ـٍ يىذَّكَّري ـٍ لىعىمَّيي ٍمفىيي ٍد ًبًيـ مٍَّف خى ٍرًب فىشىرّْ )فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّييـٍ ًفي اٍلحى

ٕٓ))}(ٔ)   
)الثاء كالقاؼ كالفاء ، كممة إلييا يرجع الفركع ، قاؿ ابف فارس : ) 

كيقاؿ : َََكىك إقامة درء الشيء ، كيقاؿ : ثقَّفتي القناة : إذا أقمتى عكجيا
ثقفتي بو : إذا ظفرتي بو ، فإف قيؿ : فما كجو قرب ىذا مف األكؿ ؟ قيؿ 
لو : أليس إذا ثقفو فقد أمسكو ، ككذلؾ الظافر بالشيء يمسكو ، فالقياس 

كقاؿ الراغب : ))الثٍَّقؼ : الًحذؽ في إدراؾ الشيء  (ٕ) أخذىما مأخذنا كاحدنا((ب
كيقاؿ : ثقفتي كذا : إذا أدركتو ببصرؾ لحذؽ في النظر ، ثَـّ َََكفعمو

ف لـ تكف معو ثقافة ، قاؿ ا تعالى :  ييتجكَّز بو فييستعمىؿ في اإلدراؾ ، كا 
) ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى ـٍ ًفي ُُٗ}البقرة : )كىاٍقتيميكىي { كقاؿ عز كجؿ )فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّيي

                                                 

 ُِٓ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 َُْ( مقاييس المغة ص  ِ)
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(}األنفاؿ :  كفى ـٍ يىذَّكَّري ٍمفىييـٍ لىعىمَّيي ٍد ًبًيـ مٍَّف خى ٍرًب فىشىرّْ { كقاؿ عز كجؿ : ٕٓاٍلحى
(}األحزاب :  قيتّْميكا تىٍقًتيبلن ا ثيًقفيكا أيًخذيكا كى ٍمعيكًنيفى أىٍينىمى  (ٔ){((ُٔ)مى

عؿ الدامغاني ثقفكا في الكجو األكؿ بمعنى : كجدكا جثقفوا ووجدوا : 
( أم : كاقتمكىـ حيث كجدتمكىـ ،  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى ، في قكلو تعالى : )كىاٍقتيميكىي

قاؿ ابف فارس : ))الكاك كالجيـ كالداؿ ،  (ٕ)ككذلؾ جعمو الزجاج بيذا المعنى
 (ٖ)ة كجداننا((يدؿ عمى أصؿ كاحد ، كىك الشيء يمفيو ، ككجدتي الضال

فيذه داللة : كجدتمكىـ ، كىي غير داللة :  (ٗ)))ككجدتي الشيءى : أصبتو((
( بمعنى :  ـٍ ـى ال نجعؿ )ثىًقٍفتيميكىي ثقفتمكىـ ، فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو ، كًل
ثقفتمكىـ ، أم : نبقيو عمى معناه ، ككما عٌرفو أىؿ المغة ؟ كىذا ما جاء في 

ؤمنكف الذيف التفسير ، قاؿ الطبرم  ))يعني تعالى ذكره بذلؾ : كاقتمكا أييا الم
يقاتمكنكـ مف المشركيف حيث أصبتـ مقاتميـ ، كأمكنكـ قتميـ ، كذلؾ ىك 
( كمعنى الثقفة باألمر : الحذؽ بو  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي معنى قكلو تعالى : )حى
كالبصر ، يقاؿ : إنَّو لثىًقؼه لىًقؼه : إذا كاف جيد الحذر في القتاؿ ، بصيرنا 

( أحكمتـ عمييـ ، كقاؿ ابف  (٘) بمكاقع القتؿ(( ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي عطية : )))حى
ا لما يتناكلو مف  كلقيتمكىـ قادريف عمييـ ، يقاؿ : رجؿ ثىًقؼ : إذا كاف محكمن

                                                 

 ْٖٗ/ُكتيػذيب المغػة لؤلزىػرم ُُٕكينظػر : العػيف لمخميػؿ ص  ْٖ( المفردات ص  ُ)
كلسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب  ّٕٓ-ّٔٓ/ٔكالمحكػػػػػػػػـ البػػػػػػػػف سػػػػػػػػيده ُُْكالصػػػػػػػػحاح لمجػػػػػػػػكىرم ص 

 ّْ-ّّ/ِّكتاج العركس  ّْٕ/ِكبصائر ذكم التمييز  ِٕٗ/ُكعمدة الحفاظ ِٖ/ّ

عرابو  ِ)  ُُٕ/ُكزاد المسير ف ِِٕ/ُ( ينظر : معاني القرآف كا 

 ْٕٗ( مقاييس المغة ص  ّ)

 َُّٓ( العيف لمخميؿ ص  ْ)

 ِِٗ/ِ( جامع البياف  ٓ)
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( عند المفسريف  (ٔ)األمكر(( ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي فيذا ىك معنى قكلو تعالى : )حى
ث كجدتمكىـ الذيف أمعنكا النظر في تفسيره ، حتى الذيف فسركه بمعنى : حي

، أضاؼ إلى الكجكد ما يقربو مف معنى الثقؼ ، أك استدرؾ ففرؽ بينيما في 
( أم : حيث كجدتمكىـ  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى الداللة ، قاؿ الكاحدم : )))كىاٍقتيميكىي

كقاؿ  (ٕ)كأخذتمكىـ ، يقاؿ : ثقفنا فبلننا في مكضع كذا ، أم : أخذناه((
ٍيثي ثىقً  ( حيث كجدتمكىـ ، كالثقؼ كجكد عمى كجو الزمخشرم : )))حى ـٍ ٍفتيميكىي

(  (ٖ) األخذ كالغمبة ، كمنو رجؿ ثىًقؼ : سريع األخذ ألقرانو(( ـٍ فداللة )ثىًقٍفتيميكىي
 غير داللة : كجدتمكىـ ، فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو في المغة كالتفسير.

ى : )ًإف كجعؿ ثقفكا في الكجو الثاني بمعنى : غمبكا ، في قكلو تعال 
ف كاف قريبنا مف  ( غير : يغمبككـ ، كا  ـٍ ـٍ أىٍعدىاء( ك)يىٍثقىفيككي ـٍ يىكيكنيكا لىكي يىٍثقىفيككي
معناه ؛ حتى إًني لـ أجد المفسريف استعممكا لفظ الغمبة في تفسير اآلية ، فمـ 

ـٍ أىٍعدىاء( بنحك قكليـ : إف ـٍ يىكيكنيكا لىكي يغمبككـ  يفسركا قكلو تعالى : )ًإف يىٍثقىفيككي
يككنكا لكـ أعداءن ، بؿ فسركه بقكليـ : إف يظفركا بكـ كيتمكنكا منكـ يككنكا 

  (ٗ)لكـ أعداءن 

                                                 

كالبحػػػر المحػػػيط  َِٔ/ِكينظػػػر : الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف  ِِٔ/ُ( المحػػػرر الػػػكجيز  ُ)
ِ/ٗٗ 

 ِِٗ/ُ( الكسيط  ِ)

كمػدارؾ التنزيػؿ لمنسػفي  ُِٖ/ُكينظر : أنكار التنزيؿ لمبيضاكم   ِّّ/ُ( الكشاؼ  ّ)
 ِّٗ/ُكفتح القدير لمشككاني  َُِص 

كالجػػػػامع ألحكػػػػاـ  ّٔ/ْكزاد المسػػػػير  ََٓ/ْكالكشػػػػاؼ  ِّٖ/ّ( ينظػػػػر : الكسػػػػيط  ْ)
كالبحػػػػػػر المحػػػػػػيط  ُُِّكمػػػػػػدارؾ التنزيػػػػػػؿ ص  َِْ/ٓكأنػػػػػػكار التنزيػػػػػػؿ  ِْ/ُٖالقػػػػػػرآف 

ٖ/ّْٓ  
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كجعؿ ثقؼى في الكجو الثالث بمعنى أسر ، في قكلو تعالى في سكرة  
ـٍ يىذَّ  ٍمفىييـٍ لىعىمَّيي ٍد ًبًيـ مٍَّف خى ٍرًب فىشىرّْ ( قاؿ األنفاؿ : )فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّييـٍ ًفي اٍلحى كفى كَّري

مقاتؿ في تفسير اآلية : ))يقكؿ : فإف أدركتيـ في الحرب ، يعني القتاؿ 
( أم : تظفر بيـ(( (ٔ) فأسرتيـ(( كقاؿ ابف قتيبة : )))فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّييـٍ

كقاؿ  (ٕ)
(  (ٖ)الزمخشرم : ))فإمَّا تصادفنَّيـ كتظفرفَّ بيـ(( كقاؿ ابف عطية : ))تىٍثقىفىنَّييـٍ

: كتحصميـ في ثقافؾ بحاؿ ضعؼ تقدر عمييـ فييا كتغمبيـ ، كقيؿ :  معناه
كقاؿ أبك حياف األندلسي : ))أم : فإف تظفر بيـ في  (ٗ)ثقؼ : أخذ بسرعة((

الحرب كتتمكَّف منيـ فشرّْد بيـ مىف خمفيـ((
( في  (٘)  فقكلو تعالى :  )تىٍثقىفىنَّييـٍ

لثاني ؛ فالمراد منو الظفر بيـ الكجو الثالث ىك كمعناه في الكجو األكؿ ، كا
كالتمكف منيـ ، أمَّا األسر فيك مف لكازميما ، فمف ظفر بقكـ كتمكَّف منيـ 
نَّما  فقد أسرىـ ، بؿ ليس المراد مف اآلية أسر الغادريف كالناقضيف لمعيد ، كا 
المراد قتميـ كالتنكيؿ بيـ كقت الظفر بيـ ، كالدليؿ مجيء )ما( بعد )إف( 

د كانت مف نتائج دراستي لمعاني )ما( في القرآف الكريـ في الشرطية ، فق
كتابي : )ما( في القرآف الكريـ دراسة نحكية ، كىك في األصؿ أطركحتي في 
الدكتكراه ، أفَّ )ما( بعد )إذا( ك)إف( الشرطيتيف ليست زائدة كما ذىب النحاة 

نَّما تجيء بعدىما لتفيد معنى المعية الزمانية ، مف ذلؾ م جيئيا بعد )إف( ، كا 
ـٍ  ٍمفىيي ٍد ًبًيـ مٍَّف خى ٍرًب فىشىرّْ الشرطية في ))قكلو تعالى : )فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّييـٍ ًفي اٍلحى

                                                 

  ِْ/ِ( تفسير مقاتؿ  ُ)

 ِّٖ/ّكينظر : زاد المسير  ُٕٗ( تفسير غريب القرآف ص ِ)

كفػتح  ُْٖكمدارؾ التنزيػؿ ص ص  ْٔ/ّكينظر : أنكار التنزيؿ  ِِّ/ِ( الكشاؼ  ّ)
 ُِٖ/ٓكركح المعاني  َْٖ/ِالقدير 

                                     ِٓ/ٖكينظر : الجامع ألحكاـ القرآف  ّْٓ/ِ( المحرر الكجيز  ْ)

 ْٓٔ/ْ( البحر المحيط  ٓ)
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) كفى ـٍ يىذَّكَّري فا سبحانو ، يأمر رسكلو الكريـ أف ينكؿ  [ٕٓ]األنفاؿ: لىعىمَّيي
ال بعده ، بأعدائو ليعتبر مىف سكاىـ ، كأف يفعؿ ذلؾ كقت الحرب كالظفر بيـ 

 (ٔ) ألنيـ بعد ذلؾ يعٌدكف أسرل اليحؿُّ أذاىـ((
فػداللة )ثقفكا( في األكجو الثبلثة كاحدة ، كقد عرَّفو أىؿ المغة  

كالتفسير باإلدراؾ ، كالظفر ، كالتمكف ، كىذا يعني أفَّ المعنى الحاصؿ مف 
لى ثقفكا ، اجتماع دالالت ىذه األلفاظ الثبلثة المترادفة ييعدُّ أقرب المعاني إ

( ىك  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى فيككف شاىد الكجو األكؿ في قكلو تعالى : )كىاٍقتيميكىي
بمعنى : كاقتمكىـ حيث أدركتمكىـ كظفرتـ بيـ كتمكنتـ منيـ ، كليس بمعنى : 
ـٍ يىكيكنيكا  حيث كجدتمكىـ ، كشاىد الكجو الثاني في قكلو تعالى : )ًإف يىٍثقىفيككي

ـٍ أىٍعدىا ء( ىك بمعنى : إف يدركككـ كيظفركا بكـ كيتمكنكا منكـ يككنكا لكـ لىكي
أعداء ، كليس بمعنى : إف يغمبككـ يككنكا لكـ أعداء ، كشاىد الكجو الثالث 
ـٍ  ٍمفىييـٍ لىعىمَّيي ٍد ًبًيـ مٍَّف خى ٍرًب فىشىرّْ في قكلو تعالى : )فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّييـٍ ًفي اٍلحى

( ىك بمعنى كفى : فإمَّا تدركنَّيـ في الحرب كتظفرىفَّ بيـ كتتمكَّف منيـ  يىذَّكَّري
نَّيـ في الحرب فشرّْد بيـ مىف  فشرّْد بيـ مىف خمفيـ ، كليس بمعنى : فإمَّا تأسرى
خمفيـ ، ىذا ىك معنى ثقفكا في كؿ الشكاىد القرآنية ، كليست بالمعاني التي 

 ادعاىا الدامغاني
 ) في شكاىد األكجو الثبلثة ؛ ألنَّو  فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ )ثقؼى

أراد معناه ، فمك أراد داللة الغمبة ، كما جاء في الكجو الثاني ، الستعمؿ 
مىى اٍلًقتىاًؿ  ٍؤًمًنيفى عى رًّْض اٍلمي لفظو ، كما جاء في قكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ حى

كفى يىٍغًمبيكٍا ًمئى  اًبري كفى صى ـٍ ًعٍشري ئىةه يىٍغًمبيكٍا أىٍلفنا مّْفى ًإف يىكيف مّْنكي ف يىكيف مّْنكيـ مّْ تىٍيًف كىاً 
(}األنفاؿ :  كٍا ًبأىنَّييـٍ قىٍكـه الَّ يىٍفقىييكفى { كلك أراد داللة األسر ، ٓٔالًَّذيفى كىفىري

الستعمؿ لفظو كما جاء في الكجو الثالث في قكلو تعالى : )كىأىنزىؿى الًَّذيفى 
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كىيـ مٍّْف أىٍىًؿ ا ـي الرٍُّعبى فىًريقنا ظىاىىري قىذىؼى ًفي قيميكًبًي ـٍ كى يىاًصيًي ٍلًكتىاًب ًمف صى
كفى فىًريقنا(}األحزاب :  تىٍأًسري  { ِٔتىٍقتيميكفى كى

كفيما يتعمؽ بالكجو األكؿ الذم جعؿ فيو الدامغاني قكلو تعالى :  
(}البقرة :  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى ىـ ، فقد كرد { بمعنى : حيث كجدتمك ُُٗ)كىاٍقتيميكىي

( في مكضعيف ، في ىذا المكضع ضمف قكلو  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى قكلو )كىاٍقتيميكىي
ـٍ كىالى تىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌموى الى ييًحبّْ  قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي تعالى : )كى

ٍيثي ثىًقٍفتيمي َُٗاٍلميٍعتىًديفى } ـٍ حى ـٍ { كىاٍقتيميكىي ككي ٍيثي أىٍخرىجي ـٍ كىأىٍخًرجيكىيـ مٍّْف حى كىي
ـٍ ًفيًو فىًإف  تَّى ييقىاًتميككي رىاـً حى ـٍ ًعندى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى كىاٍلًفٍتنىةي أىشىدُّ ًمفى اٍلقىٍتًؿ كىالى تيقىاًتميكىي

(البقرة :  زىاء اٍلكىاًفًريفى ـٍ كىذىًلؾى جى ـٍ فىاٍقتيميكىي تعالى :  {  كفي قكلو قكلوُُٗقىاتىميككي
ـٍ كيؿَّ مىا ريدُّكىٍا ًإلىى اٍلًفٍتًنًة  يىٍأمىنيكٍا قىٍكمىيي ـٍ كى ًريفى ييًريديكفى أىف يىٍأمىنيككي )سىتىًجديكفى آخى

ـٍ كىاقٍ  ذيكىي ـٍ فىخي يىكيفُّكىٍا أىٍيًديىيي ـى كى مى ـي السَّ ييٍمقيكٍا ًإلىٍيكي ـٍ كى ـٍ يىٍعتىًزليككي  تيميكىيـٍ أيٍرًكسيكٍا ًفًييىا فىًإف لَّ
ـٍ سيٍمطىاننا مًُّبيننا(}النساء :  مىٍيًي ـٍ عى عىٍمنىا لىكي ـٍ جى ـٍ كىأيٍكلىػًئكي ٍيثي ًثًقٍفتيميكىي { ككرد ُٗحى

ا ، في قكلو  ( في مكضعيف أيضن ـٍ دتَّميكىي ٍيثي كىجى ـٍ حى قكلو تعالى : )كىاٍقتيميكىي
ـٍ ًفي اٍلمينىاًفًقيفى ًفئىتىٍيًف كىالٌموي أىٍركى  ا لىكي سىييـ ًبمىا كىسىبيكٍا أىتيًريديكفى أىف تعالى : )فىمى

مىف ييٍضًمًؿ الٌموي فىمىف تىًجدى لىوي سىًبيبلن } ؿَّ الٌموي كى كفى ٖٖتىٍيديكٍا مىٍف أىضى دُّكٍا لىٍك تىٍكفيري { كى
كٍا ًفي سىًبيؿً  تَّىى يييىاًجري ـٍ أىٍكًليىاء حى كٍا فىتىكيكنيكفى سىكىاء فىبلى تىتًَّخذيكٍا ًمٍنيي الٌمًو  كىمىا كىفىري

ًليِّا كىالى  ـٍ كىالى تىتًَّخذيكٍا ًمٍنييـٍ كى دتَّميكىي ٍيثي كىجى ـٍ حى ـٍ كىاٍقتيميكىي ذيكىي لٍَّكٍا فىخي فىًإف تىكى
{ كفي قكلو تعالى : )كىأىذىافه مّْفى الٌمًو كىرىسيكًلًو ًإلىى النَّاًس ٖٗنىًصيرنا(النساء : 

جّْ األىٍكبىًر أىفَّ الٌموى بىًرمءه  ـٍ  يىٍكـى اٍلحى ٍيره لَّكي مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى كىرىسيكليوي فىًإف تيٍبتيـٍ فىييكى خى
بىشًّْر الًَّذيفى كىفىري  ٍيري ميٍعًجًزم الٌمًو كى ـٍ غى لٍَّيتيـٍ فىاٍعمىميكٍا أىنَّكي ف تىكى { ّكٍا ًبعىذىابو أىًليـو }كىاً 

دنا  ًإالٌ  ـٍ أىحى مىٍيكي كٍا عى ـٍ ييظىاًىري لى ـٍ شىٍيئنا كى ككي ـٍ يىنقيصي الًَّذيفى عىاىىدتُـّ مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى ثيَـّ لى
ـٍ ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتًَّقيفى } ـٍ ًإلىى ميدًَّتًي ٍيدىىي ـٍ عى مىخى األىٍشييري ْفىأىًتمُّكٍا ًإلىٍيًي { فىًإذىا انسى

ـي فىاٍقتيميكاٍ  ري ـٍ كىاٍقعيديكٍا لىييـٍ كيؿَّ  اٍلحي كىي ري ـٍ كىاٍحصي ذيكىي ـٍ كىخي دتُّميكىي ٍيثي كىجى اٍلميٍشًرًكيفى حى
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ـٍ ًإفَّ الٌموى غىفيكره  مُّكٍا سىًبيمىيي دو فىًإف تىابيكٍا كىأىقىاميكٍا الصَّبلىةى كىآتىكيٍا الزَّكىاةى فىخى مىٍرصى
 {  ٓ-ّرًَّحيـه(}التكبة : 

(}البقرة : تقدـ تفسير الطبرم لقكلو   ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى تعالى : )كىاٍقتيميكىي
{ ))يعني تعالى ذكره بذلؾ : كاقتمكا أييا المؤمنكف الذيف يقاتمكنكـ مف ُُٗ

كقكلو  (ٕ)))فالمعنى : كاقتمكىـ حيث ثقفتمكىـ إف قاتمككـ(( (ٔ) المشركيف((
ًريفى ييًريديكفى أىف يىٍأمىنيككيـٍ  ـٍ كيؿَّ مىا ريدُّكىٍا ًإلىى  تعالى : )سىتىًجديكفى آخى يىٍأمىنيكٍا قىٍكمىيي كى

ذي  ـٍ فىخي يىكيفُّكىٍا أىٍيًديىيي ـى كى مى ـي السَّ ييٍمقيكٍا ًإلىٍيكي ـٍ كى ـٍ يىٍعتىًزليككي ـٍ اٍلًفٍتًنًة أيٍرًكسيكٍا ًفًييىا فىًإف لَّ كىي
ـٍ  عىٍمنىا لىكي ـٍ جى ـٍ كىأيٍكلىػًئكي ٍيثي ًثًقٍفتيميكىي ـٍ حى ـٍ سيٍمطىاننا مًُّبيننا( معناه : كىاٍقتيميكىي مىٍيًي عى

ستجدكف صنفنا ثانينا مف المنافقيف ىذه صفتيـ فإف لـ ))يكفكا أيدييـ عف 
))) ـٍ ٍيثي ًثًقٍفتيميكىي ـٍ حى ـٍ كىاٍقتيميكىي ذيكىي قتالكـ )فىخي
أم : اقتمكا المنافقيف حيث  (ٖ)

( في ىذيف ا ـٍ لمكضعيف الداؿ عمى ثقفتمكىـ إف قاتمككـ ، فاستعمؿ )ثىًقٍفتيميكىي
معنى الحذر مف العدك ، كالحذؽ في إدراكو ، كالتمكف منو ؛ ألفَّ ىذه األمكر 
 مما يحتاج إلييا المسممكف عند قتاؿ مف يقاتمكنيـ مف المشركيف أك المنافقيف 

ٍيثي    كالسياؽ يختمؼ في المكضعيف المذيف تضمنا قكلو تعالى : )حى
( فقد جاء في تفس ـٍ دتُّميكىي ـٍ ًفي اٍلمينىاًفًقيفى ًفئىتىٍيًف( كىجى ا لىكي ير قكلو تعالى : )فىمى

( ))ما لكـ اختمفتـ في شأف قكـ قد  ـٍ دتَّميكىي ٍيثي كىجى ـٍ حى إلى قكلو تعالى : )كىاٍقتيميكىي
نافقكا نفاقنا ظاىرنا كتفرَّقتـ فييـ فرقتيف ، كما لكـ لـ تقطعكا القكؿ بكفرىـ ، 

استأذنكا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في  كذلؾ أفَّ قكمنا مف المنافقيف
الخركج إلى البدك معتمّْيف باجتكاء المدينة )كرىيـ لممدينة كنزكعيـ إلى 
كطنيـ( فمما خرجكا لـ يزالكا راحميف مرحمة مرحمة حتى لحقكا بالمشركيف ، 
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فاختمؼ المسممكف فييـ ، فقاؿ بعضيـ : ىـ كفار ، كقاؿ بعضيـ : ىـ 
ؤالء القكـ مف المنافقيف كقفكا عند حدكد ما ىـ عميو مف نفاؽ في (ٔ)مسممكف((

، كلـ يحممكا السبلح كيعزمكا كيعمنكا مقاتمة المسمميف حتى اختمؼ فييـ 
أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، فالمسممكف تجاه ىؤالء ال 
يحتاجكف ليقتمكىـ ما يحتاجكف إليو لقتاؿ مف يقاتميـ ، بؿ ىـ قادركف عمى 

 تميـ حيث كجدكىـ ، مف دكف أف يثقفكىـ .ق
ـي فىاٍقتيميكٍا   ري مىخى األىٍشييري اٍلحي كجاء في تفسير الشاىد الثاني : )فىًإذىا انسى

ٍيثي  ( يقكؿ : فاقتمكىـ )حى ( : )))فىاٍقتيميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى ـٍ دتُّميكىي ٍيثي كىجى اٍلميٍشًرًكيفى حى
( يقكؿ : حيث لقيتمكىـ م ـٍ دتُّميكىي ف األرض ، في الحـر كغير الحـر ، في كىجى

كامنعكىـ مف التصرؼ في ببلد َََاألشير الحـر ، كغير األشير الحـر
كاف المسممكف قد أيمركا أكؿ مرة بقتاؿ المشركيف  (ٕ) اإلسبلـ ، كدخكؿ مكة((

( كالمعنى كما  ـٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى إف قاتمكىـ ، لذلؾ قاؿ سبحانو : )كىاٍقتيميكىي
لكف بعد أف قكيت شككة ( ٖ): ))كاقتمكىـ حيث ثقفتمكىـ إف قاتمككـ(( تقدـ

( فالمراد منيا  ـٍ دتُّميكىي ٍيثي كىجى المسمميف ، قاؿ تعالى : )فىاٍقتيميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى حى
مقاتمتيـ عمى كؿ حاؿ ، قاتمكىـ أـ لـ يقاتمكىـ ، كفي كؿ أرض كزماف ؛ 

( لعمكميا .فؤلنَّو أعَـّ أحكاؿ قتاؿ المشركيف ناس ـٍ دتُّميكىي  ب استعماؿ )كىجى
فأنت ترل أفَّ داللة لفظ )ثقؼ( غير داللة : كجد ، كأسر ، كغمب ،  

فجعمو بمعانييا تحريؼ لداللتو ، كمف اليدـ لمغة القرآف الكريـ جعؿ ألفاظيا 
بغير معانييا ، كثمة ىدـ أكبر ، كىك أفَّ أىؿ المغة كالتفسير كما تقدـ قد 
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كا داللة )ثقؼ( كالدامغاني لـ يجعؿ )ثقؼ( بداللتو ، بؿ ادعى أنَّو بيَّنكا كحدد
جاء في القرآف الكريـ بمعاني األكجو التي ذكرىا ، كليس ىناؾ ىدـ لمفظ 

 القرآني أكبر مف ىدـ إفراغو مف محتكاه كسمخو عف معناه .
ٍيثي   كىدـ ثالث ، كىك أفَّ الدامغاني لما ادعى أفَّ قكلو تعالى :  )حى

( عطَّؿ البحث في التعرؼ إلى الفرؽ ثىقً  ـٍ دتُّميكىي ٍيثي كىجى ( ىك بمعنى )حى ـٍ ٍفتيميكىي
َـّ ىدـ الجانب الببلغي في التعبير القرآني ؛  المعنكم بيف التركيبيف ، كمف ث
ألفَّ مف ببلغة القرآف الكريـ كسر إعجازه أنَّو يراعي الفركؽ بيف األلفاظ 

 كيضع كبلن منيا في مكضعو كسياقو .   المترادفة المتقاربة في معانييا ،
فصفكة ما تقدـ ذكره أنَّو قد تبيَّف أفَّ : كجدكا ، كأسركا ، كغمبكا ،  

قريبة مف معنى ثقفكا ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ 
ال في باب الكجكه ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ المعاني المتقاربة 

ؿ المغة كالتفسير يجكز أف يقع بعضيا مكقع بعض ، كىذا ما صرَّح بو أى
كأصحاب كتب الكجكه أنفسيـ ، فإذا كانت ىذه ىي الحقيقة فأٌم األمريف 
أكلى كأحؽ باالتباع أف نبقي ثقفكا عمى داللتو ، أـ نجعمو بمعاني األكجو 

 المذككرة ؟ 
ف اتحدت في المعنى  كبيف األلفاظ المترادفة فركؽ معنكية خاٌصة ، كا 

الكريـ ، كىذا ما يقٌر بو أىؿ المغة في كتب  العاـ ، كىي المقصكدة في القرآف
الفركؽ المغكية ككتب متشابو القرآف ، فجعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو ييعدي 
تحريفنا ظاىرنا لداللة النص القرآني ، كييعدُّ كما تقدـ ىدمنا لظاىرة الترادؼ في 

 لغة القرآف الكريـ ؛ ذلؾ بتحكيؿ مرادفات المفظ إلى كجكه لو .
و في أكجو ىذا المفظ يقاؿ الكبلـ نفسو في أكجو كؿ لفظ مف كما قمت

األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه ، كال سيما األكجو المختمقة بطريقة 
 الترادؼ .

 سبعة أكجو :  ذكر أىؿ الكجكه لمثكاب في القرآف الكريـالثواب : -ٚٔ
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األكؿ : الجزاء ، كقكلو تعالى : )ىىٍؿ ثيكّْبى اٍلكيفَّاري مىا كىانيكا 
(}المطففيف :  ٍيره عيٍقبنا(}الكيؼ : ّٔيىٍفعىميكفى ٍيره ثىكىابنا كىخى { كقكلو تعالى : )ىيكى خى

ْْ }                                                        

ـي الٌموي ثىكىابى الدٍُّنيىا  الثاني : الفتح كالغنيمة ، كقكلو تعالى : )فىآتىاىي
(}آؿ عمراف :  ٍسفى ثىكىاًب اآلًخرىًة كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى { كقكلو تعالى : ُْٖكىحي

ا قىًريبنا(}الفتح :  ـٍ فىٍتحن  { ُٖ)كىأىثىابىيي
ـي الٌموي ثىكىابى  الثالث : منفعة الدنيا كاآلخرة ، كقكلو تعالى : )فىآتىاىي

(}آؿ عمراف : الدُّنٍ  ٍسفى ثىكىاًب اآلًخرىًة كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى { كقكلو ُْٖيىا كىحي
كىافى الٌموي  تعالى : )مَّف كىافى ييًريدي ثىكىابى الدٍُّنيىا فىًعندى الٌمًو ثىكىابي الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة كى

 { ُّْسىًميعنا بىًصيرنا(}النساء : 
(}آؿ عمراف : الرابع : الزيادة ، كقكلو تع ٍـّ ـٍ غيمَّان ًبغى الى : )فىأىثىابىكي

 { يعني : فزادكـ غمِّا عمى غـ  ُّٓ
ثيكبىةه  لىٍك أىنَّييـٍ آمىنيكٍا كاتَّقىٍكا لىمى الخامس : ثكاب اآلخرة ، كقكلو تعالى : )كى

(}البقرة :  ٍيره لٍَّك كىانيكٍا يىٍعمىميكفى ابنا مّْف { كقكلو تعالى : )ثىكى َُّمٍّْف ًعنًد المَّو خى
ٍسفي الثَّكىاًب(}آؿ عمراف :   { ًُٓٗعنًد الٌمًو كىالٌموي ًعندىهي حي

السادس : العقكبة ، كقكلو تعالى : )قيٍؿ ىىٍؿ أينىبّْئيكيـ ًبشىرٍّ مّْف ذىًلؾى 
ثيكبىةن(}المائدة :   {َٔمى

 كأضاؼ الدامغاني كالفيركزآبادم : 
نَّاتو تىٍجًرم ًمف  كقكلو تعالى : )فىأىثىابىييـي   السابع : الكعد ا قىاليكٍا جى الٌموي ًبمى

(}المائدة :  زىاء اٍلميٍحًسًنيفى ذىًلؾى جى اًلًديفى ًفييىا كى  (ٔ){ٖٓتىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى

                                                 

كالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص  ُّٗ-ُّٖ( ينظػػػػػر : كجػػػػػكه القػػػػػرآف لمحيػػػػػرم ص  ُ)
  ّّٖ/ِكبصائر ذكم التمييز  ُْٖ-ُْٕ
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جعؿ أصحاب كتب الكجكه الثكاب في الكجو األكؿ بمعنى : الجزاء ، 
(}المطففيف : في قكلو تعالى : )ىىٍؿ ثيكّْبى اٍلكيفَّاري مىا كىانيكا يىٍفعىميك  { كقكلو ّٔفى

ٍقبنا(}الكيؼ :  ٍيره عي ٍيره ثىكىابنا كىخى  { ْْتعالى : )ىيكى خى
كالجزاء لفط مرادؼ لمثكاب ، كىك قريب جدِّا مف  الثواب والجزاء :

معناه ، حتى إنَّو لشدة تقاربيما لـ أجد في كتب المغة مف فرَّؽ بينيما ، كلكف 
لثكاب غير داللة الجزاء ، كأكؿ دليؿ عمى مع ذلؾ فبل بٌد مف أف تككف داللة ا

ذلؾ أفَّ أىؿ المغة عرفَّكا كبلن منيما بغير ما عرَّفكا بو اآلخر ، قاؿ ابف 
فارس : ))الثاء كالكاك كالباء قياس صحيح مف أصؿ كاحد ، كىك العكد 
كالرجكع ، يقكؿ : ثاب يثكب إذا رجع ، كالمثابة : المكاف يثكب إليو 

                                                         (ٔ) ف األجر كالجزاء : أمر يثاب عميو((كالثكاب مَََالناس

كقاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف الثكاب كاألجر أفَّ األجر يككف قبؿ 
الفعؿ المأجكر عميو كالشاىد أنَّؾ تقكؿ : ما أعمؿ حتى آخذ أجرم ، كال 

  (ٕ) فَّ الثكاب ال يككف إاٌل بعد العمؿ((تقكؿ : ال أعمؿ حتى آخذ ثكابي ؛ أل
كقاؿ الراغب : ))أصؿ الثكب رجكع الشيء إلى حالتو األكلى التي كاف عمييا 
، أك إلى الحالة المقدَّرة المقصكدة بالفكرة ، كىي الحالة المشار إلييا بقكليـ : 
أكؿ الفكرة آخر العمؿ ، فمف الرجكع إلى الحالة األكلى قكليـ : ثاب فبلف 

كع إلى الحالة المقدرة المقصكدة إلى داره ، كثابت إليَّ نفسي ، كمف الرج
بالفكرة ، الثكب سيمّْيى بذلؾ لرجكع الغزؿ إلى الحالة التي قيدّْرٍت 

كالثكاب ما يرجع إلى اإلنساف مف جزاء أعمالو ، فيسمَّى الجزاء ثكابنا َََلو
تصكرنا أنَّو ىك ىك ، أال ترل كيؼ جعؿ ا الجزاء نفس الفعؿ في قكلو 

ٍيرنا يىرىهي }تعالى : )فىمىف يىٍعمى  مىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا ٍٕؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى { كى

                                                 

  ُْْ( مقاييس المغة ص  ُ)

  ِٔٔ( الفركؽ المغكية ص  ِ)
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{ كلـ يقؿ جزاءه ، كالثكاب يقاؿ في الخير ٖ-ٕيىرىهي(}الزلزلة : 
ا قىاليكٍا َََكالشر كاإلثابة تستعمؿ في المحبكب ، قاؿ تعالى : )فىأىثىابىييـي الٌموي ًبمى

نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيى  (}المائدة : جى زىاء اٍلميٍحًسًنيفى ذىًلؾى جى اًلًديفى ًفييىا كى ا األىٍنيىاري خى
كالجزاء ما فيو الكفاية مف َََكقاؿ : ))الجزاء : الغناية كالكفاية (ٔ){((ٖٓ

ف شرِّا فشر(( المقابمة ، إف خيرنا فخير ، كا 
 (ٕ) 

 نخمص مما ذكره أىؿ المغة أفَّ الثكاب يعني إرجاع عاقبة العمؿ إلى
ٍيرنا يىرىهي  صاحبو خيرنا كاف أـ شرِّا ، كما قاؿ تعالى : )فىمىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى

مىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يىرىهي( كمضمكف ىذه الحقيقة تجده في قكلو ٕ} { كى
مى  رى فىًمنىٍفًسًو كى ٍف أىٍبصى ـٍ فىمى بّْكي آًئري ًمف رَّ اءكيـ بىصى مىا تعالى : )قىٍد جى ٍف عىًميى فىعىمىٍييىا كى

(}األنعاـ :  ًفيظو مىٍيكيـ ًبحى ا فىًمنىٍفًسًو َُْأىنىٍا عى اًلحن { كقكلو تعالى : )مىٍف عىًمؿى صى
بُّؾى ًبظىبلـو لٍّْمعىًبيًد(}فصمت :  مىا رى مىٍف أىسىاء فىعىمىٍييىا كى { فالعمؿ الصالح يعكد ْٔكى

ًف اٍىتىدىل فىًمنىٍفًسًو ثكابو إلى صاحبو ، ككذلؾ العمؿ السيّْئ ، كق كلو تعالى : )فىمى
(}الزمر :  ًكيؿو مىٍيًيـ ًبكى ا أىنتى عى مى مىٍييىا كى ا يىًضؿُّ عى ؿَّ فىًإنَّمى مىف ضى { كقكلو ُْكى

مىٍييىا كىالى تىًزري  ؿَّ فىًإنَّمىا يىًضؿُّ عى مىف ضى ا يىٍيتىدم ًلنىٍفًسًو كى تعالى : )مًَّف اٍىتىدىل فىًإنَّمى
مىا كينَّا ميعىذّْ كىاًزرىةه ًكزٍ  تَّى نىٍبعىثى رىسيكالن رى أيٍخرىل كى { كقكلو ُٓ(}اإلسراء : ًبيفى حى

مىف كىفىرى فىًإفَّ رىبّْي غىًنيّّ كىًريـه(}النمؿ :  ا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو كى مىف شىكىرى فىًإنَّمى تعالى : )كى
اًىدي ًلنىٍفًسًو إً َْ ا ييجى اىىدى فىًإنَّمى مىف جى فَّ المَّوى لىغىًنيّّ عىًف { كقكلو تعالى : )كى

لىى ٔاٍلعىالىًميف(}العنكبكت :  ا يىتىزىكَّى ًلنىٍفًسًو كىاً  مىف تىزىكَّى فىًإنَّمى { كقكلو تعالى : )كى
(}فاطر :  ٍيرو ُٖالمًَّو اٍلمىًصيري ا تيقىدّْميكٍا ألىنفيًسكيـ مٍّْف خى مى { كقكلو تعالى : )كى
(}البقرة : تىًجديكهي ًعندى الٌمًو ًإفَّ الٌموى ًبمى  مىا َُُا تىٍعمىميكفى بىًصيره { كقكلو تعالى : )كى

                                                 

كبصػػػػػػائر ذكم  ِّٓ،  ِِٗ/ُكينظػػػػػػر : عمػػػػػػدة الحفػػػػػػاظ  ٖٗ-ٖٖ( المفػػػػػػردات ص  ُ)
 َّٖ، ّّٕ/ِالتمييز 
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ٍيرو  ا تينًفقيكٍا ًمٍف خى مى مىا تينًفقيكفى ًإالَّ اٍبًتغىاء كىٍجًو الٌمًو كى ـٍ كى ٍيرو فىؤلنفيًسكي تينًفقيكٍا ًمٍف خى
(}البقرة :  ـٍ كىأىنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى سىنتيـٍ { كقكلو تعالى : )ًإٍف أىحٍ ِِٕييكىؼَّ ًإلىٍيكي

ٍف أىسىٍأتيـٍ فىمىيىا(}اإلسراء :  ـٍ كىاً  { فيذه اآليات كنحكىا تتضمف ٕأىٍحسىنتيـٍ النفيًسكي
 أفَّ ما يعممو العبد مف خير كشر يعكد لو أك عميو .

كىذا ىك داللة الثكاب يعني أفَّ عاقبة العمؿ ترجع إلى صاحبو خيرنا 
: ))الجيـ كالزاء كالياء قياـ الشيء كاف أـ شرِّا ، أمَّا الجزاء فقد قاؿ ابف فارس 

مقاـ غيره ، كمكافأتو إٌياه ، يقاؿ : جزيتي فبلننا أجزيو جزاء ، كجازيتو مجازاة 
، كىذا رجؿ جازيؾ مف رجؿ ، أم : حسبؾ ، كمعناه : أنَّو ينكب مناب كؿ 

سو كمما يتضمف ىذا المعنى قكلو تعالى : )يىٍكـى ال تىٍمًمؾي نىٍفسه لّْنىفٍ  (ٔ) أحد((
ًئذو ًلمًَّو(}االنفطار :   { ُٗشىٍيئنا كىاألٍمري يىٍكمى

فالجزاء ليس كالثكاب يعني إرجاع أجر العمؿ إلى عاممو ، بؿ يعني 
مجازاتو بما ينكب عنو ، كقياـ الشيء مقاـ غيره ، كمكافأتو إٌياه ، أك مجازاتو 
ف بما ىك أسمى كأعظـ ؛ لذلؾ استعمؿ القرآف الكريـ لفظ الجزاء مف دك 

ـٍ  بَّكي الثكاب لمتعبير عف ىذا المعنى في قكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ازو عىف كىاًلًدًه شىٍيئنا ًإفَّ كىٍعدى  لىًدًه كىال مىٍكليكده ىيكى جى كىاٍخشىٍكا يىٍكمنا ال يىٍجًزم كىاًلده عىف كى

يىاةي الدٍُّنيىا ـي اٍلحى نَّكي ؽّّ فىبل تىغيرَّ (}لقماف :  المًَّو حى كري نَّكيـ ًبالمًَّو اٍلغىري { كقكلو ّّكىال يىغيرَّ
تعالى : )كىاتَّقيكٍا يىٍكمان الَّ تىٍجًزم نىٍفسه عىف نٍَّفسو شىٍيئان كىالى ييٍقبىؿي ًمٍنيىا شىفىاعىةه كىالى 

(}البقرة :  كفى ري ـٍ يينصى ذي ًمٍنيىا عىٍدؿه كىالى ىي ء { ألفَّ المراد النيابة عف الشيْٖييٍؤخى
 ، كالقياـ مقامو 

كجعؿ أصحاب كتب الكجكه الثكاب في الكجو الثاني بمعنى : الفتح 
ٍسفى ثىكىاًب اآلًخرىًة كىالٌموي  ـي الٌموي ثىكىابى الدٍُّنيىا كىحي كالغنيمة ، فقكلو تعالى : )فىآتىاىي

ا قىًريبنا( جاء في ال تفسير ))قكلو ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيف( كقكلو تعالى : )كىأىثىابىييـٍ فىٍتحن
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ـي الٌموي ثىكىابى الدٍُّنيىا( فيو قكالف : أحدىما : أنَّو النصر ، قالو  تعالى : )فىآتىاىي
قتادة ، كالثاني : الغنيمة ،  قالو ابف جريج ، كركم عف ابف عباس أنَّو قاؿ : 
ٍسفى ثىكىاًب اآلًخرىًة( قكالف ، أحدىما : الجنة ،  النصر كالغنيمة ، كفي : )كىحي

كالثكاب معنى عاـ تندرج تحت معناه أنكاعو  (ٔ) ني : األجر ، كالمغفرة((كالثا
ككؿ معانيو الخاصة التي مف ضمنيا األقكاؿ المذككرة ، فالفرؽ بينيا كبيف 
الثكاب ىك كالفرؽ بيف األشياء المعطاة كالعطاء ؛ لذلؾ جمع القرآف بينيما 

ـٍ فى  ا قىًريبنا( كفيرّْؽ بينيما في في الشاىد الثاني في قكلو تعالى : )كىأىثىابىيي ٍتحن
( بمعنى عكَّضيـ أك  المعنى في التفسير ، فجعمكا قكلو تعالى : )كىأىثىابىييـٍ

ا قىًريبنا( فتح خيبر أك فتح مكة  كمما ال شؾ  (ٕ)جزاىـ أك كعدىـ ، كقكلو )فىٍتحن
فيو أفَّ في جعؿ المعنى العاـ بمعنى الخاص أك بمعنى نكع مف أنكاعو 

ا لمغة القرآف الكريـ ؛ ألنَّو يعني الخمط بيف  تحريفنا ظاىرنا لداللتو ، كىدمن
 المعنى العاـ كأنكاعو 

كجعمكا الثكاب في الكجو الثالث بمعنى : منفعة الدنيا كاآلخرة ، في 
ٍسفى ثىكىاًب اآلًخرىًة كىالٌموي ييًحبُّ  ـي الٌموي ثىكىابى الدٍُّنيىا كىحي قكلو تعالى : )فىآتىاىي

( كقكلو تعالى : )مَّف كىافى ييًريدي ثىكىابى الدٍُّنيىا فىًعندى الٌمًو ثىكىابي الدٍُّنيىا اٍلميحٍ  ًسًنيفى
كىافى الٌموي سىًميعنا بىًصيرنا(   كىاآلًخرىًة كى

ما الداعي إلى القكؿ بيذا الكجو ؟! ؛ ألفَّ المنفعة مرادفة لمثكاب في 
سياؽ اآليتيف ، فيي معنى قريب منو ، كالمعاني المتقاربة ، كما أجمع أىؿ 
المغة ، يجكز أف يقع بعضيا مكقع بعض  ، فإذا كانت ىذه ىي الحقيقة فأٌم 

منفعة أـ نبقيو عمى األمريف أكلى كأحؽ باالتباع ؟ أف نجعؿ الثكاب بمعنى ال
معناه ؟! لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير التي رجعتي إلييا مف استعمؿ 
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مصطمح المنفعة ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فقد تقدـ تعريؼ الثكاب بأنَّو 
يعني إرجاع أجر العمؿ إلى صاحبو ، كىذا ىك المعنى المراد ، كالدليؿ عمى 

ف يتقدمو عمؿ ليا ، كالمعنى أفَّ مف عمؿ ذلؾ أفَّ ثكاب اآلخرة ال يناؿ إاٌل بأ
لمدنيا كأراد ثكاب عممو ليا نؤتو منيا ، كمف عمؿ لآلخرة كأراد ثكاب عممو ليا 
نؤتو منيا ، كال يتحقؽ ىذا المعنى باستعماؿ لفظ المنفعة ؛ ألفَّ المنفعة ىك 

 كال يشترط أف يسبقو عمؿ  (ٔ)ما يينتىفىع بو 
بع بمعنى الزيادة في قكلو تعالى : كجعمكا الثكاب في الكجو الرا

( يعني : فزادكـ غمِّا عمى غـ ، قاؿ ابف الجكزم : ))قكلو  ٍـّ ـٍ غيمَّان ًبغى )فىأىثىابىكي
( في ىذه الباء أربعة أقكاؿ ، أحدىا : أنَّيا بمعنى )مع(  ٍـّ تعالى : )غيمَّان ًبغى

عمى ىذه الثبلثة كالثاني : أنَّيا بمعنى )بعد( كالثالث : أنَّيا بمعنى )عمى( ف
يتعمؽ الغمَّاف بالصحابة ، كلممفسريف في المراد بيذيف الغٌميف خمسة 

كاألقكاؿ الخمسة تتعمؽ  (ٕ)كالقكؿ الرابع : أفَّ الباء بمعنى الجزاء((َََأقكاؿ
بأفَّ أحد الغميف المذيف أصابيـ في غزكة أحد كاف األكؿ : فرارىـ في ىذه 

ًرح منيـ ، ككاف اآلخر : يتعمؽ الغزكة ، كقتؿ مف قيًتؿ منيـ ، ك  جرح مف جي
بما أصابيـ حيف أشرؼ عمييـ خالد بف الكليد مف خمؼ الجبؿ بجيشو كخيمو 
كناؿ منيـ ما نالو ، كىذا ىك الكجو األكؿ ، أمَّا الكجو الثاني فيك أفَّ الباء 
لمجزاء ، فيككف الغـ األكؿ لمصحابة رضي ا عنيـ ، كالغـ الثاني لمرسكؿ 

 عميو كسمـ ، كالمعنى : أثابكـ غـٌ القتؿ كاليزيمة بسبب غٍـّ أذقتمكه صمى ا
  (ٖ)رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بعصيانكـ لو كمخالفتكـ أمره

                                                 

 ِّٓ/ْ( ينظر : لساف العرب  ُ)

 ّْٖ/ُ( زاد المسير  ِ)

كتفسػػير غريػػب  ُٗٔ/ُكمعػػاني القػػرآف لمفػػراء ص  ُٔٗ/ُ/ُ( ينظػػر : تفسػػير مقاتػػؿ  ّ)
عرابػو لمزجػػاج  َُٕ/ْكجػامع البيػػاف لمطبػرم ُُْالقػرآف البػف قتيبػػة ص  كمعػاني القػػرآف كا 
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كالكجو األكؿ الذم تضمنتو األقكاؿ الخمسة ، الذم يفيد معاقبة ا 
بعد( لممسمميف عقابنا بعد عقاب ، قد جاء مف تضميف الباء معنى )مع( أك)

أك)عمى( كقد بيَّنتي مف قبؿ أفَّ التضميف ال كجكد لو في لغة كتاب ا جؿ 
 (ٔ)كعبل ، كأنَّو مطية العجزة كالمنيزميف ، بؿ ىك ميزلة ، كقد بيَّنتي مآخذه 

ا مف جية الكاقع كالسياؽ  فيذا الكجو مردكد مف جية المغة ، كىك مردكد أيضن
عاقب المسمميف بيذيف الغٌميف ؟! كال سيما  ؛ ألنَّو إف صحَّ ، فمماذا جؿَّ شأنو

أنَّيـ لـ يرتكبكا قبميما أٌية معصية كانت ؟! لذلؾ اختار الطبرم الكجو الثاني 
ؿ بتأكيؿ اآلية قكؿ مف قاؿ : معنى قكلو : اكتبٌناه فقاؿ  : ))كأكلى ىذه األقك 

( أييا المؤمنكف بحرماف ا إياكـ  ٍـّ ـٍ غيمَّان ًبغى غنيمة المشركيف ، كالظفر )فىأىثىابىكي
بيـ ، كالنصر عمييـ ، كما أصابكـ مف القتؿ كالجراح يكمئذ بعد الذم كاف قد 
أراكـ في كؿ ذلؾ ما تحبكف بمعصيتكـ ربكـ ، كخبلفكـ أمر نبيكـ صمى ا 

كنقؿ عف ابف عباس : ))فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو  (ٕ) عميو كسمـ((
  (ٖ)الذم أصابكـ مف أجؿ أنَّكـ عصيتمكني(( كسمـ : ميبلن فإنَّما أصابكـ

الخامس بمعنى ثكاب اآلخرة ، في كجعؿ الحيرم الثكاب في الكجو 
 ) ٍيره لٍَّك كىانيكٍا يىٍعمىميكفى نيكٍا كاتَّقىٍكا لىمىثيكبىةه مٍّْف ًعنًد المَّو خى لىٍك أىنَّييـٍ آمى قكلو تعالى : )كى

ٍسفي الثَّكىاًب(كقكلو تعالى : )ثىكىابنا مّْف ًعنًد المٌ    ًو كىالٌموي ًعندىهي حي

                                                                                                                

كزاد  ِٕٓ-ِٔٓ/ُكالمحػػرر الػػكجيز البػػف عطيػػة  ُْٗ/ُكالكشػػاؼ لمزمخشػػرم  َِْ/ُ
كالتحريػػر كالتنػػكير ُٕٗ/ْـ القػػرآف لمقرطبػػي كالجػػامع ألحكػػا ّْٖ/ُالمسػػير البػػف الجػػكزم 

ّ/ِْٓ-ِٓٓ 

( ينظػػػر : كتػػػابي : النصػػػب عمػػػى الخػػػافض كالتضػػػميف مػػػف بػػػدع النحػػػاة كالمفسػػػريف ،  ُ)
 ككتابي : ظفَّ كأخكاتيا كالتضميف في القرآف الكريـ  

  ُٕٓ/ْ( جامع البياف  ِ)

  ُْٕ/ْ( جامع البياف  ّ)
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السادس بمعنى العقكبة ، في قكلو تعالى : كجعمكا الثكاب في الكجو 
ثيكبىةن(  )قيٍؿ ىىٍؿ أينىبّْئيكيـ ًبشىرٍّ مّْف ذىًلؾى مى

كالثكاب في ىذه األكجو الثبلثة األخيرة : الرابع ، كالخامس ، 
أىؿ المغة ، بأنَّو يككف في الخير كالسادس يعني الثكاب بعينو ، ككما عرَّفو 

 كالشر ، كفي المحبكب كالمكركه 
  كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم الثكاب في الكجو السابع بمعنى الكعد 

نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري  ا قىاليكٍا جى في قكلو تعالى : )فىأىثىابىييـي الٌموي ًبمى
زى  ذىًلؾى جى اًلًديفى ًفييىا كى ( كالمعنى عندىما : فكعدىـ ا ، كأقرب خى اء اٍلميٍحًسًنيفى

المعاني إلى الثكاب ىك الجزاء ؛  لذلؾ فسَّر الطبرم قكلو تعالى : )فىأىثىابىييـي 
ا قىاليكٍا( بقكلو ))يقكؿ تعالى ذكره : فجزاىـ ا بقكليـ(( الٌموي ًبمى
كقد تقدـ  (ٔ) 

جو الثالث : ))فقد تقدـ تعريؼ قكلي في جعؿ الثكاب بمعنى المنفعة في الك 
الثكاب بأنَّو يعني إرجاع أجر العمؿ إلى صاحبو ، كىذا ىك المعنى المراد ، 
كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ ثكاب اآلخرة ال يناؿ إاٌل بأف يتقدمو عمؿ ليا ، كالمعنى 
أفَّ مف عمؿ لمدنيا كأراد ثكاب عممو ليا نؤتو منيا ، كمف عمؿ لآلخرة كأراد 

ليا نؤتو منيا ، كال يتحقؽ ىذا المعنى باستعماؿ لفظ المنفعة ؛  ثكاب عممو
كال يشترط أف يسبقو عمؿ(( كقد كجدتي أبا  (ٕ)ألفَّ المنفعة ىك ما يينتىفىع بو 

حياف األندلسي يقكؿ قبمي في كجو الكعد نحك ما قمتيو في كجو المنفعة ، فقد 
اليكٍا( : ))كقرأ الحسف )فآتاىـ( مف قاؿ في قكلو تعالى : )فىأىثىابىييـي الٌموي ًبمىا قى 

اإليتاء ، بمعنى اإلعطاء ال مف اإلثابة ، كاإلثابة أبمغ مف اإلعطاء ؛ ألنَّو 
يمـز أف يككف عف عمؿ بخبلؼ اإلعطاء ، فإنَّو ال يمـز أف يككف ؛ كلذلؾ 

                                                 

 ُِ/ٕ( جامع البياف  ُ)

 ِّٓ/ْساف العرب ( ينظر : ل ِ)
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( نبَّو عمى أفَّ تمؾ اإلثابة ىي جزا زىاء اٍلميٍحًسًنيفى ذىًلؾى جى ء ، جاء أخيرنا : )كى
  (ٔ)كالجزاء ال يككف إاٌل عف عمؿ((

كالكعد في الكجو السابع ككجو المنفعة في الكجو الثالث مرادؼ 
لمثكاب ، أم : كما جاز جعؿ )فىأىثىابىييـي( بمعنى : كعدىـ ، جاز بالقدر نفسو 
أف يككف بمعنى : فآتاىـ ، كما جاء في قراءة الحسف ، أك بمعنى : فأعطاىـ 

اىـ ، أك بمعنى : فأكرثيـ ، أك بمعنى : فعكَّضيـ ، ، أك بمعنى : فأىد
جازت ىذه األلفاظ كنحكىا ؛ ألفَّ األلفاظ المرادفة لمثكاب تعدُّ جميعيا كاحدة 
نَّما المعني القريب منو ،  مف حيث إفَّ كبلِّ منيا ال يمثؿ الثكاب بعينو ، كا 

ف تقاربت مع انييا كاتحدت في فجعؿ أٌم منيا بمعناه تحريؼ لداللتو ؛ ألنَّيا كا 
المعنى العاـ بينيا فركؽ معنكية خاصة ، كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ، 
حتى الجزاء الذم ييعدُّ أقرب المعاني إلى الثكاب فبينيما الفرؽ الذم بيَّناه في 
الكجو األكؿ ، فالقرآف الكريـ إذا أراد داللة إرجاع أجر العمؿ إلى صاحبو 

سبحانو حيف يعيد لمعبد أجر ما عممو مف خير  استعمؿ لفظ الثكاب ، كىك
يعيده إليو بأسمى كأعظـ ما يككف كبأحسف حاالتو ، كىذا ىك مف الجزاء ، 
أم : أفَّ ثكاب ا ىك ثكاب كجزاء ؛ لذلؾ بدأت اآلية بمفظ األكؿ كانتيت 

 بمفظ الثاني
قاؿ أبك ىبلؿ العسكرم : ))الثكاء : اإلقامة ، يقاؿ :  الثواء :-ٛٔ

ؼ ىذا الحرؼ في القرآف كيتصرٌ ...  ثكل بالمكاف كأثكل ، لغتاف فصيحتاف
 عمى أكجو : 

ٍديىفى األكؿ : ) مىا كينتى ثىاًكينا ًفي أىٍىًؿ مى { أم : لـ ْٓ(}القصص : كى
ا فييـ .  تكف مقيمن

                                                 

 ُّ/ْ( البحر المحيط  ُ)
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ـٍ الثاني : المثكل بمعنى المأكل ، قاؿ تعالى : ) ـي ميتىقىمَّبىكي كىالمَّوي يىٍعمى
مىٍثكىاكي  { كىك ِْ(}فصمت : فىالنَّاري مىٍثكنل لَّييـٍ كقكلو تعالى : ) {ُٗ(}محمد : ـٍ كى

قريب مف األكؿ ، بؿ ىك فيو بعينو ؛ ألفَّ المثكل مفعؿ مف ثكل ، كقيؿ 
 لممنزؿ كالمسكف مثكل ، ألفَّ صاحبو يقيـ فيو .

{ أم : أعمى ِّ(}يكسؼ : أىٍحسىفى مىٍثكىامى الثالث : المنزلة ، قاؿ : )
 (ُ) منزلتي((
كقد جعؿ العسكرم أكجو الثكاء : اإلقامة ، كالمأكل ، كالمنزلة ، كقد  

، كقد صرَّح  بأفَّ إليو عرَّؼ الثكاء باإلقامة ، كالمفظ ييعرَّؼ بأقرب المعاني 
الكجو الثاني الذم جعمو بمعنى المأكل قريب مف معنى الكجو األكؿ ، أك ىك 

ا أنَّ  و يقاؿ لممنزؿ كالمسكف مثكل ، فيذه األكجو المعنى بعينو ، كصرَّح أيضن
التي نسبيا لمثكاء أقرَّ بكبلـ صريح بأنَّيا متقاربة في معانييا أك متحدة ، كقد 
أجمع أىؿ المغة كما تقدـ عمى أفَّ األلفاظ المتقاربة أك المتحدة في معانييا 

  . تدخؿ في باب الترادؼ ال في باب كجكه المفظ المشترؾ
، كىك الفتؿ ،  أصمو مف الجدؿقاؿ العسكرم : )): (ِ)الجداؿ-ٜٔ

، كأصؿ الكممة مف القكة  : إذا فتمتو ، كىك مجدكؿ دالن يقاؿ : جدلت الحبؿ ج
؛ ألنَّؾ تقكـ بو حؽ  دالة لقكتيا ، كسمي الجداؿ جداالن يت األرض ج، ثـ سم

كيجكز أف يقاؿ : الجداؿ : ىك أف تفتؿ الخصـ ...  القياـ ، لتقكم مذىبؾ
عف مذىبو بحجة أك شبية أك شغب ، كيفتمؾ عف مذىبؾ بمثمو ، كالجداؿ 

 في القرآف الكريـ عمى أربعة أكجو : 

                                                 

(
ٔ

 2ٓٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

كلكػػف بكػػبلـ ُّٔتقػػدمت دراسػػة ىػػذا المفػػظ فػػي كتػػابي  : ال كجػػكه كال نظػػائر ، بػػرقـ (  ِ)
 مكجز .
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اًدليكفى ًفي الٌموً األكؿ : الخصكمة ، قاؿ : ) ـٍ ييجى  {ُّ(}الرعد : كىىي
 أم : يخاصمكف .

اًدلينىا ًفي قىٍكـً ليكطو يي الثاني : السؤاؿ ، قاؿ ا : ) { أم : ْٕ(}ىكد : جى
تسأؿ رسمنا كيستثبت أمر ما يعذب بو قكـ لكط  ، كقاؿ أبك عمي : جادليـ 
بما استحقكا عذاب االستئصاؿ ، كىؿ ذلؾ كاقع بيـ ال محالة ، أـ ىـ إخافة 

 ليقبمكا إلى الطاعة ، كىذا يقكم ما تقدـ مف أنَّو سؤاؿ .
بطاؿ الباطؿ ، قاؿ تعالى :  الثالث : المناظرة عمى إثبات الحؽ كا 

ادىٍلتىنىا فىأىٍكثىٍرتى ًجدىالىنىا) كفي ىذا دليؿ عمى أفَّ  {ِّ(}ىكد : قىاليكٍا يىا نيكحي قىٍد جى
 الجداؿ إلقامة الحجة حسف .

جّْ الرابع : المراء ، قاؿ تعالى : ) { ُٕٗ(}البقرة : كىالى ًجدىاؿى ًفي اٍلحى
مىا كنحكه : )...  بيف المترافقيف في طريؽ الحجٌ فنيى عف المراء الكاقع 
اًدؿي ًفي آيىاًت المًَّو ًإالٌ  كاييجى { أم : ال يمارم ، كالمراء أف ْ(}غافر :  الًَّذيفى كىفىري

، كىك استخراج المرمء  ا عند خصمؾ بالمناظرة ، كأصمو مفتستخرج م
 (ُ) المبف مف الضرع((

فىثى كىالى فيسيكؽى كىالى ًجدىاؿى ًفي  فىبلى الخامس : الشر في قكلو تعالى : ) رى
جّْ                                              (ِ){ُٕٗ(}البقرة : اٍلحى

اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي : الدعاء كقكلو تعالى : )السادس  (}النحؿ : كىجى
ُِٓ}(ّ) 

الخميؿ : ))رجؿ جدؿ مجداؿ ، أم : خصـ مخصاـ ، كالفعؿ قاؿ 
كقاؿ ابف فارس : ))الجيـ كالداؿ كالبلـ أصؿ كاحد  (ْ) يجادؿ مجادلة((جادؿ 

                                                 

(
ٔ

 . 2ٔٔ-2ٔٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . ٘ٗٔ-ٗٗٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

(
ٖ

 .4ٌٍ٘ٔذاِغأٟ ص ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش 

(
ٗ

 .ٖٓٔ( اٌع١ٓ ص 
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، كىك مف استحكاـ الشيء في استرساؿ يككف فيو كامتداد الخصكمة ، 
، كاالسـ  ادلو : أم : خاصمو مجادلة كجداالن ))كج (ُ) كمراجعة الكبلـ((

كقاؿ الراغب : ))كالجداؿ : المفاكضة عمى  (ِ)الجدؿ ، كىك شدة الخصكمة((
...  الحبؿ ، أم : أحكمت فتمو سبيؿ المنازعة كالمغالبة ، كأصمو مف جدلتي 

كقاؿ  (ّ)كمنو الجداؿ ، فكأفَّ المتجادليف يفتؿ كؿ كاحد اآلخر عف رأيو((
كالمفاكضة عمى سبيؿ المغالبة ، كىي الحمبي : ))المجادلة : المخاصمة 

إفَّ الجداؿ قد يككف ...  شياء الظاىرة غير المحتممة لمجداؿمذمكمة في األ
 ))كالمجادلة : المناظرة كالمخاصمة(( (ْ)بحؽ كىك محمكد ليظير الحؽ((

الٌ ))كالجداؿ محمكد إذا كاف لمكقكؼ عمى ا(ٓ)  (ٔ)فمذمكـ(( لحؽ كا 
))كخاصمتو مخاصمة كخصامنا فخصمتو  (ٕ) ك))كخاصمو : غمبو بالحجة((

))كالمناظرة : أف تناظر أخاؾ في  (ٖ)كأخصمو : إذا غمبتو في الخصكمة((
اؿ : ناظرت فبلننا ، أم : ))كيق (ٗ)أمر إذا نظرتما فيو معنا كيؼ تأتيانو((

نظيرنا لو في المخاطبة(( صرتى 
ت الريح السحاب : إذا أنزلت منو رى ))كمى  (َُ) 

فبلف فبلننا ، معناه : استخرج ما عنده مف الكبلـ كالحجة ،  كمارل...  المطر
كمريتي ...  مأخكذ مف قكليـ : مريتي الناقة : إذا مسحتى ضرعيا لتدرَّ 
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كالمراء : ...  الفرس : إذا استخرجتى ما عنده مف الجرم بسكط أك غيره
ا مف االمتراء كالشؾ  كأصمو في المغة...  المماراة كالجدؿ ، كالمراء أيضن

الجدؿ ، كأف يستخرج الرجؿ مف مناظره كبلمنا كمعاني الخصكمة كغيرىا ، 
كالمراء : الجداؿ ، ...  ا كاستخرجتى لبنيامف مريتي الشاة : إذا حمبتىي

كالتمارم كالمماراة : المجادلة عمى مذىب الشؾ كالريبة ، كيقاؿ لممناظرة 
تريو كما يمترم مماراة ؛ ألفَّ كؿ كاحد منيما يستخرج ما عند صاحبو كيم

 (ُ) الحالب المبف مف الضرع((
بحؽ أك بباطؿ تيسمَّى  محاججة اآلخريفأفَّ  تبيف مما قالو أىؿ المغة

ىذا يعني أفَّ الجداؿ في جميع شكاىد األكجو المذككرة يعني الجداؿ ، ك  جداالن 
ا ىذا مف جية كمف جية أخرل ، بعينو  أفَّ معاني تبيَّف مف أقكاليـ أيضن

في ، كالمراء في الثالث ، كالمناظرة كما جاء في الكجو األكؿ الخصكمة 
مكَّف العسكرم كغيره مف الذم ، فيككف قريبة مف معنى الجداؿ ، الرابع 

اختبلؽ ىذه األكجو ىك جكاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ، 
ه كقد أدخؿ أىؿ المغة المعاني المتقاربة في باب الترادؼ ال في باب الكجك 

، ككذلؾ القضية نفسو كما تقدـ قد نبَّو عمى ىذه كالجدير بالذكر أفَّ العسكرم 
اًدلينىا الجداؿ في الكجو الثاني الذم جعمو بمعنى السؤاؿ في قكلو تعالى : ) ييجى

قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ، يعني الجداؿ بعينو ( ًفي قىٍكـً ليكطو 
عربية مف أىؿ البصرة أفَّ معنى ))يقكؿ : يخاصمنا ، كزعـ بعض أىؿ ال

اًدلينى ) منا ، كقاؿ ألفَّ إبراىيـ ال يجادؿ ا إنَّما يسألو كيطمب منو ، ا( يكمّْ ييجى
؛ ألفَّ ا تعالى ذكره أخبرنا في كتابو أنَّو يجادؿ في كىذا مف الكبلـ جيؿ 

في  قكـ لكط ، فقكؿ القائؿ : إبراىيـ ال يجادؿ مكىمنا بذلؾ أفَّ قكؿ مف قاؿ
اًدلينى تأكيؿ قكلو ) نَّما كاف ييجى ا( أفَّ إبراىيـ كاف يخاصـ ربو جيؿ مف الكبلـ ، كا 
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ة ليـ ، كمعنى ذلؾ : كجاءتو البشرل يجادؿ جدالو الرسؿ عمى كجو المحاجٌ 
عف ...  رسمنا ، كلكنو لما عيًرؼ المراد حذؼ الرسؿ ، ككاف جدالو إياىـ

ًإنَّا ميٍيًمكيك أىٍىًؿ ىىًذًه : )لكا إلبراىيـ سعيد : قاؿ : لما جاء جبريؿ كمف معو قا
{ قاؿ ليـ إبراىيـ : أتيمككف ُّ(}العنكبكت : اٍلقىٍريىًة ًإفَّ أىٍىمىيىا كىانيكا ظىاًلًميفى 

قرية فييا أربع مئة مؤمف ؟ قالكا : ال ، قاؿ : أفتيمككف قرية فييا ثبلث مئة 
تا مؤمف ؟ قالكا : ال ، قاؿ : مؤمف ؟ قالكا : ال ، قاؿ : أفتيمككف قرية فييا مئ

مؤمننا ؟ قالكا : ال ، قاؿ : أتيمككف قرية فييا  أفتيمككف قرية فييا أربعكف
عف ابف عباس ، قاؿ : قاؿ الممىؾ إلبراىيـ : إف ...  أربعة عشر مؤمننا ؟

كنحك ىذا جاء عف قتادة  (ُ) يا خمسة يصمكف ريًفع عنيـ العذاب((كاف في
كذكر مثؿ ىذا الكاحدم كقاؿ : ))فيذا معنى جداؿ ، كالسُّدم كابف إسحاؽ 

ـي قالت الرسؿ عند ذلؾ )،  إبراىيـ في قكـ لكط ، كما بعد ىذا مفسَّر يىا ًإٍبرىاًىي
بّْؾى ) ( أىٍعًرٍض عىٍف ىىذىا اء أىٍمري رى ٍيري ( بعذابيـ )ًإنَّوي قىٍد جى ـٍ عىذىابه غى ـٍ آًتيًي نَّيي كىاً 

اؿ البيضاكم : ))يجادؿ رسمنا في شأنيـ ، كق (ِ){((ٕٔ(}ىكد : مىٍرديكدو 
ـى { )ِّ(}العنكبكت : ًإفَّ ًفييىا ليكطناقىاؿى اىـ ، قكلو : )كمجادلتو إيٌ  ًإفَّ ًإٍبرىاًىي

ًميـه أىكَّاهه مًُّنيبه  غير عجكؿ عمى االنتقاـ مف المسيء إليو ،  {ٕٓ(}ىكد : لىحى
كالمقصكد مف ذلؾ بياف ؼ عمى الناس ، ه مف الذنكب كالتأسٌ كثير التأكٌ 

))كقيؿ : إفَّ  (ّ)مو((الحامؿ لو عمى المجادلة ، كىك رقة قمبو كفرط ترحٌ 
اًدلينى الجكاب محذكؼ ، ك) فمما ا( في مكضع نصب عمى الحاؿ ، كتقديره : ييجى

ذىب عنو الركع كجاءتو البشرل اجترأ عمى خطابنا حاؿ ككنو يجادلنا ، أم : 
جعؿ الجداؿ المأخذ الذم سقط فيو العسكرم حيف كتأمَّؿ   (ْ)يجادؿ رسمنا((
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بمعنى السؤاؿ مف أجؿ أف يختمؽ ىذا الكجو ، فا سبحانو أخبرنا أفَّ إبراىيـ 
عميو السبلـ لـ يجادؿ ،  ادؿ ، كالعسكرم يذكر أفَّ إبراىيـميو السبلـ جع

 ب رب العزة مف حيث لـ يشعر .    ، فكأنَّو يكذّْ  كلكنو سأؿ 
الذم جعمو الدامغاني بمعنى السادس في الكجو  ككذلؾ الجداؿ

اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي )الدعاء في قكلو تعالى :  ؿ ككثيرنا ما يذكر أى (كىجى
اٍدعي ًإًلى عما قبمو ، فيك ضمف قكلو تعالى : )الكجكه الشاىد القرآني مقطكعنا

سىنىةً  ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بّْؾى ًباٍلًحٍكمى بَّؾى ىيكى  سىًبيًؿ رى اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ رى كىجى
ؿَّ عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمىـي ًباٍلميٍيتىًديفى  ـي ًبمىف ضى ككيؼ يصح  {ُِٓ(}النحؿ : أىٍعمى

استساغو الدامغاني ؛ ألفَّ فيو تكرارنا لمعنى الدعكة  في  ىذا الكجو ، ككيؼ
ادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة  السياؽ ، فكيؼ يعقؿ أف يككف التقدير :

نَّ  ا المراد مف الجداؿ الجداؿ مكالمكعظة الحسنة كادعيـ بالتي ىي أحسف ، كا 
اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى قاؿ الطبرم : )))، بعينو ، كىذا ما جاء في التفسير  كىجى

أف ...  ( يقكؿ : كخاصميـ بالخصكمة التي ىي أحسف مف غيرىاأىٍحسىفي 
كقاؿ  (ُ)كعف مجاىد : أعرض عف أذاىـ((...  رضؾتصفح عما نالكا بو ع

الزمخشرم : ))كجادليـ بالطريقة التي ىي أحسف طرؽ المجادلة مف الرفؽ 
))كىذا ردّّ عمى مف يأبى المناظرة في  (ِ) كالميف مف غير فضاضة كتعنيؼ((

سىنىةً كقاؿ الشككاني ))) (ّ) الديف(( ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى كليس لمدعكة ( قيؿ : ًباٍلًحٍكمى
إلى استعماؿ  إالَّ ىاتاف الطريقتاف ، كلكف الداعي قد يحتاج مع الخصـ األلدّْ 

اًدٍلييـ المعارضة كالمناقضة كنحك ذلؾ مف الجدؿ ، كليذا قاؿ سبحانو : ) كىجى
    (ْ)أم : بالطريؽ التي ىي أحسف طرؽ المجادلة(( (ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي 
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ناح كرد في  الُجناح )بضـ الجيـ( :-ٕٓ ذكر أىؿ الكجكه أفَّ الجي
 القرآف الكريـ عمى كجيييف :

ـٍ ًفيمىا عىرٍَّضتـي ًبًو ًمٍف )األكؿ : اإلثـ ، كقكلو تعالى :  مىٍيكي نىاحى عى كىالى جي
 {ِّٓ(}البقرة : ًخٍطبىًة النّْسىاء

ارىةن  ًإالٌ قكلو تعالى : )أك الحرج ، كالثاني : الضرر  أىف تىكيكفى ًتجى
نىاحه أىالَّ تىٍكتيبيكىىا ـٍ جي مىٍيكي ـٍ فىمىٍيسى عى كنىيىا بىٍينىكي اًضرىةن تيًديري   (ُ) (({ِِٖ(}البقرة : حى

ناح )بضـ الجيـ( اإلثـ ،  كسمي بذلؾ لميمو  قاؿ ابف فارس : ))الجي
مّْؿ مف اليْـّ كاألذل (ِ) عف طريؽ الحؽ(( ناح : ما تيحي قاؿ ابف ...  ))كالجي

ناح في الحديث ، فأيف كرد فمعناه اإلثـ كالميؿ((األثير :   (ّ) كقد تكرر الجي
ناح في شاىد الكجو األكؿ : ) ـٍ ًفيمىا عىرٍَّضتـي ًبًو ًمٍف كفيسّْر الجي مىٍيكي نىاحى عى كىالى جي

و كفيسّْر بأنَّ  (ْ) بؿ قيؿ : ىك األمر الشاؽ((...  بأنَّو : ))اإلثـ (ًخٍطبىًة النّْسىاء
 (ٓ) ))ال تبعة مف مير ، كقيؿ مف كزر((

ناح كتفسيره أفَّ اإلثـ ، كالضر  ر كالحرج ، قريبة تبيَّف مف تعريؼ الجي
، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب  مف معناه
 الكجكه .

قاؿ الدامغاني : ))تفسير الجيب عمى كجييف : : الجيب -ٕٔ
 :الصدر ، كاإلبط 
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فكجو منيما ، الجيب بمعنى الصدر ، قكلو تعالى في سكرة النكر : 
(}النكر :  ييكًبًيفَّ مىى جي ميًرًىفَّ عى ٍليىٍضًرٍبفى ًبخي  { يعني : عمى صدكرىفَّ ُّ)كى

كالكجو الثاني ، الجيب : اإلبط ، قكلو تعالى في سكرة النمؿ : 
(}النمؿ :  ٍيًبؾى لقصص : )اٍسميٍؾ يىدىؾى ًفي { كسكرة اُِ)كىأىٍدًخٍؿ يىدىؾى ًفي جى

(}القصص :  ٍيًبؾى   (ٔ) أم : في إبطؾ(( ِّجى
جعؿ الدامغاني الجيكب في الكجو األكؿ بمعنى الصدكر في قكلو 
( كالتقدير : كليضربف بخمرىف  ييكًبًيفَّ مىى جي ميًرًىفَّ عى ٍليىٍضًرٍبفى ًبخي تعالى : )كى

 عمى صدكرىفَّ .
مير ، قاؿ جاء في كتب المغة : خمار المرأة غ طاء رأسيا ، كجمعو خي

(}النكر :  ييكًبًيفَّ مىى جي ميًرًىفَّ عى ٍليىٍضًرٍبفى ًبخي كجاء في تعريفيـ  (ٕ){ُّتعالى : )كى
ٍبتي القميص : قكَّرتي جيبو ، كجيَّبتو : جعمت لو جيبنا ، كالجيب :  لمجيب : جو
ا جيب القميص كنحكه كالدرع ، كىك طكقو ، أك ما يدخؿ منو الرأس ، كم

ميًرًىفَّ  ٍليىٍضًرٍبفى ًبخي يككف مف جية الصدر ، كجمعو جيكب كفي التنزيؿ : )كى
(}النكر :  ييكًبًيفَّ مىى جي  (ٖ){ كجيب الثكب ما تكضع فيو الدراىـ كنحكىاُّعى

 فيذه ىي داللة الجيب ، كجمعو الجيكب ، فأيف ىك مف معنى الصدكر ؟! 
مير جمع خمار ، كىك ما تغطي بو  جاء في كتب التفسير : أفَّ الخي

المرأة رأسيا ، كأفَّ سبب نزكؿ ىذه اآلية أفَّ النساء كفَّ في ذلؾ الزماف إذا 
غطَّيف رؤكسيفَّ باألخمرة سدلنيا مف كراء الظير ، فيبقى النحر ، كالعنؽ ، 
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كاألذناف ال ستر عمييفَّ ، فأمر ا تعالى بأف يمقيف خمرىف عمى جيكبيفَّ 
ميع ما ذيًكر ؛ ألنَّو ربما تبدك نحكرىفَّ مف ذلؾ كبعض حيث يستر قيرطىيفَّ كج

تبيَّف في المغة كالتفسير أفَّ  (ٕ)كالنحر مكضع القبلدة مف العنؽ (ٔ)صدكرىفى 
( ال تعني صدكرىفَّ ، حتى إنَّو ال يصح أف يككف التقدير : جيكب  ييكًبًيفَّ )جي

ككف فيما ييمبىس صدكرىفَّ ، ألنَّو ليس لمصدكر جيكب ، فبل تككف فييا ، بؿ ت
مف الثياب فكقيا كالقميص كالدرع ، فيككف المقصكد مف الجيكب ، جيكب ما 
تمبسو النساء مما كاف مف جية العنؽ ، كالنحر ، كمما قد يبدك مف الصدر ، 
فجعؿ الجيكب بمعنى الصدكر ييعدُّ تحريفنا ظاىرنا لمعياف لمفظ القرآني لغة 

 كتفسيرنا . 
الثاني بمعنى اإلبط في قكلو تعالى :  كجعؿى الجيب في الكجو 

( كالمعنى : ادخؿ  ٍيًبؾى ( كقكلو تعالى )اٍسميٍؾ يىدىؾى ًفي جى ٍيًبؾى )كىأىٍدًخٍؿ يىدىؾى ًفي جى
يدؾ في إبطؾ ، كقد تقدـ تعريؼ الجيب في كتب المغة ، كالجيب ىنا يعني 
ا جيب القميص كنحكه ، كما جاء في التفسير ، قاؿ مقاتؿ : ))يعني :  أيضن

جيب الًمٍدرىعىة مف قبؿ صدره((
كقاؿ الطبرم : ))كقكلو : )كىأىٍدًخٍؿ يىدىؾى ًفي  (ٖ)

( يقكؿ : ادخؿ يدؾ في جيب قميصؾ(( ٍيًبؾى كبمثؿ ىذا فسركا الشاىد  (ٗ)جى
كلـ أجد في كتب المغة كال في كتب التفسير مف ذكر أفَّ الجيب ىنا  (٘)الثاني

                                                 

كالمحػرر  ُّٔ/ّكالكسػيط فػي تفسػير القػرآف المجيػد  ُْْ/ُٖ( ينظر : جامع البياف  ُ)
 ُّٔ/ُكعمدة الحفاظ  ّٖٕ/ٓكزاد المسير  ُٖٕ/ْالكجيز 

 َِٖ/ُْ/ُْ( ينظر : لساف العرب  ِ)

 ْٔٗ/ِ،  َْٕ/ِ( تفسير مقاتؿ  ّ)

 ُٗٓ/ُٗ( جامع البياف  ْ)

 َّٕ/ّكينظر : الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ٗٓ/ُٗ، / ٖٔ/َِ( جامع البياف  ٓ)
  ٖٗٔ،  ّٖٗكمدارؾ التنزيؿ ص  ِٔ/ٔكزاد المسير 
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لدامغاني بيذا الكجو ، إنَّو التعمد في يعني اإلبط ، فبل أدرم مف أيف أتى ا
 تحريؼ داللة المفظ القرآني ، مف أجؿ اختبلؽ الكجكه  

ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمختـ في القرآف الكريـ : الختـ -ٕٕ
 أربعة أكجو : 

(}البقرة :  مىى قيميكًبيـٍ تىـى الٌموي عى  { ٕاألكؿ : الطبع ، كقكلو تعالى : )خى
مىى الثاني : الحفظ كا ـٍ عى لربط ، كقكلو تعالى : )فىًإف يىشىًأ المَّوي يىٍخًت

(}الشكرل :   { يعني يربط عمى قمبؾ كيحفظو ِْقىٍمًبؾى
ـٍ  اًلكي دو مّْف رّْجى مَّده أىبىا أىحى الثالث : اآلًخر ، كقكلو تعالى : )مَّا كىافى ميحى

(}األحزاب :  اتىـى النًَّبيّْيفى لىًكف رَّسيكؿى المًَّو كىخى { كقكلو تعالى : )ييٍسقىٍكفى ًمف َْكى
ًفي ذىًلؾى فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتى ِٓرًَّحيؽو مٍَّختيكـو } (}لمطففيف : { ًختىاميوي ًمٍسؾه كى نىاًفسيكفى

ِٓ-ِٔ } 
تيكىمّْمينىا  ـٍ كى مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى الرابع : المنع ، كقكلو تعالى : )اٍليىٍكـى نىٍخًت

(}يس :  ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى مييي تىٍشيىدي أىٍرجي ـٍ كى  (ٔ){ٓٔأىٍيًديًي
قاؿ ابف فارس : ))الخاء كالتاء كالميـ أصؿ كاحد ، كىك بمكغ آًخر 

شيء ، يقاؿ : ختمتي العمؿ ، كختـ القارئ السكرة ، فأمَّا الختـ ، كىك ال
 الطبع عمى الشيء ال يككف إالٌ  الطٍبع عمى الشيء ، فذلؾ مف الباب ؛ ألفَّ 

كالنبي َََبعد بمكغ آخره في األحراز ، كالخاتـى مشتؽ منو ؛ ألفَّ بو ييختـى
كب آخريه ، قاؿ ا تعالى : خاًتـ األنبياء ؛ ألنَّو آخريىـ ، كختاـ كؿّْ مشر 

(}المطففيف :  اه { أم : إفَّ آخر ما يجدكنو منو عند شربيـ إيٌ ِ)ًختىاميوي ًمٍسؾه
كقاؿ الراغب : ))الختـ كالطبع يقاؿ عمى كجييف مصدر  (ٕ) رائحة المسؾ((

                                                 

 ُُْ-ُُّكنزىػػػػة األعػػػػيف  َِٔ-َِٔ( ينظػػػػر : الكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمػػػػدامغاني ص  ُ)
 َُٓكمنتخب قرة العيكف ص 

كعمػدة الحفػاظ  ُْٗ-ُْٖكينظر : المفردات لمراغػب ص  َِٖ( مقاييس المغة ص  ِ)
 ِٖٓ-ِٔٓ/ِكبصائر ذكم التمييز  َْٗ-ْٖٖ/ُلمحبي 
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ختىمتي كطبىعتي ، كىك تأثير الشيء ، كنقش الخاتـى كالطابىع ، كالثاني : األثر 
كَّز بذلؾ تارة في االستيثاؽ مف الشيء ، كالمنع  الحاصؿ مف النقش ، كييتىجى

اعتبارنا بما يحصؿ مف المنع بالختـ عمى الكتب كاألبكاب((
(ٔ) 

عرَّؼ أىؿ المغة الختـ بالطبًع ، كاآلًخر ، كالمنًع ، كالطبعي : مرادؼ 
مغة لمختـ ، كاآلخر ، كالمنع ، مف لكازمو ، كقد بيَّنت غير مرة أفَّ أىؿ ال

يعرّْفكف المفظ بما يرادفو ، كىي المعاني القريبة منو ، أك بما يبلزمو ، كىـ ال 
يعنكف أفَّ ىذه المرادفات أك المكاـز تعني المفظ بعينو كما ىك الحاؿ عند 

يضاح معنا ه ، ليفيـ أصحاب كتب الكجكه ، بؿ يبتغكف مف ذلؾ شرح المفظ كا 
الٌ  ة بيف فإنَّو ال بد مف  القارئ داللتو ، كا  أف تككف ىناؾ فركؽ معنكية خاصَّ

ظ ىذه المترافات كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ؛ ألفَّ المفظ ، كال سيما المف
المفظ نفسو ، كىذه الحقيقة أكَّدىا العسكرم حيف  القرآني ، ال يطابؽ معناه إالٌ 

إتماـ  فرَّؽ بيف الختـ كالرسـ ، فقد قاؿ في الفرؽ بينيما ))أفَّ الختـ ينبئ عف
كقطع فعمو كعممو ، تقكؿ : ختمتي القرآف ، أم : أتممتي حفظو كقرأتو ، 
كقطعتي قراءتو ، كختمتي الكير ؛ ألنَّو آخر ما يفعؿ بو لحفظو ، كال ينبئ 
نَّما الرسـ إظيار األثر بالشيء ؛ ليككف عبلمة فيو ،  الرسـ عف ذلؾ ، كا 

تمتي القرآف ، كال تقكؿ : كليس يدؿُّ عمى تمامو ، أال ترل أنَّؾ تقكؿ : خ
رسمتو ، فإف استعمؿ الرسـ في مكضع الختـ في بعض المكاضع فمقرب 
معناه مف معناه ، كاألصؿ في الختـ ختـ الكتاب ؛ ألنَّو يقع بعد الفراغ منو ، 

(}يس :  ـٍ مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى { منع ، كقكلو ٓٔكمنو قكلو تعالى : )اٍليىٍكـى نىٍخًت
تىـى ا (}البقرة : تعالى : )خى مىى قيميكًبيـٍ { ليس بمنع ، كلكنَّو ذـ بأنَّيا ٕلٌموي عى

                                                 

 َْٗ-ْٖٖ/ُكينظػػػر : عمػػػدة الحفػػػاظ لمحبػػػي  ُْٗ-ُْٖ( المفػػػردات لمراغػػػب ص  ُ)
 ِٖٓ-ِٔٓ/ِكبصائر ذكم التمييز 
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كالممنكعة مف قبكؿ الحؽ ، عمى أفَّ الرسـ فارسي ميعىرَّب ، ال أصؿ لو في 
 (ٔ) العربية ، فيجكز أف يككف بمعنى الختـ ، ال فرؽ بينيما ؛ ألنَّيما لغتاف((

 فالعسكرم ىنا أثبت الحقائؽ اآلتية :
نَّو ال بدَّ مف أف يككف بيف األلفاظ المترادفة فركؽ معنكية ، األكلى : أ

ف  ف دقَّت كخفيت ، بؿ كا  ميما اشتدَّ ترادفيا ، كأفَّ ىذه الفركؽ قائمة كا 
 استعممت بعضيا في مكقع بعض 

الثانية : قكلو : ))فإف استعمؿ الرسـ في مكضع الختـ في بعض 
مفظ في مكضع المفظ المرادؼ المكاضع(( يعني بكؿ كضكح أنَّو قد يستعمؿ ال

لو في بعض المكاضع ؛ ألنَّيما قد يتقارباف في الفائدة في ىذه المكاضع ؛ 
 لقرب معناه مف معناه .

الثالثة : أفَّ ىذا المفظ الذم استعمؿ في مكضع المفظ المرادؼ لو ، 
ىك في الحقيقة ليس بمعناه ؛ ألنَّو إف صح أف يقع مكقعو في بعض المكاضع 

يب ال يصح أف يقع مكقعو في مكاضع كتراكيب أخرل ، أم : إذا صحَّ كالتراك
أف يقع مكقعو في مكاضع كتراكيب ، فميس ألنَّيما بمعنى كاحد ، كلكف لككف 
ىذه المكاضع كالتراكيب يصحُّ فييا معنيا المفظيف المترادفيف ، كليذا تجد 

صح استعماؿ العسكرم عندما أراد أف يؤكد ىذه الحقيقة ، استشيد بأمثمة ي
المفظ فييا ، كال يصح فييا استعماؿ مرادفة  ، مف ذلؾ قكلو : ))أنَّؾ تقكؿ : 

 ختمتي القرآف ، كال تقكؿ : رسمتو(( 
الرابعة : قكلو : ))فيجكز أف يككف بمعنى الختـ ، ال فرؽ بينيما ؛ 
ألنَّيما لغتاف(( يعني أفَّ المفظ قد يرادؼ المفظ ، فيككف قريبنا مف معناه ، 

 كلكف ال يككف مطابقنا لو في الداللة كىما مف لغة كاحدة .

                                                 

 ٖٓ( الفركؽ المغكية ص  ُ)
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جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الختـ في الكجو األكؿ بمعنى : الطبع ، 
( كاستعمؿ الختـ كالطبع لمتعبير عمَّا  مىى قيميكًبيـٍ تىـى الٌموي عى في قكلو تعالى : )خى

تىمىفُّته بكجو إلى ))تناىى في اعتقاد باطؿ أك ارتكاب محظكر ، كال يككف منو 
توـ عميو ، أك طيًبع عميو . (ٔ)الحؽ((  فيككف كالشيء الذم خي

( مأخكذ مف  مىى قيميكًبيـٍ تىـى الٌموي عى قاؿ ابف عطية : ))قكلو تعالى : )خى
الختـ ، كىك الطبع ، كالخاتـ كالطابع ، كذىبت طائفة مف المتأكليف إلى أفَّ 

ئة الكٌؼ ينقبض مع زيادة الضبلؿ ، ذلؾ عمى الحقيقة ، كأفَّ القمب عمى ىي
فَّ ما اخترع  كاإلعراض إصبعنا إصبعنا ، كقاؿ آخركف : ذلؾ عمى المجاز ، كا 
لو في قمكبيـ مف الكفر كالضبلؿ ، كاإلعراض عف اإليماف سمَّاه ختمنا ، 
كقاؿ آخركف ممف حممو عمى المجاز : الختـ ىنا أسند إلى ا لما كفر 

ف عبادتو كتكحيده ، كما يقاؿ : أىمؾ الماؿ فبلننا ، الكافركف بو كأعرضكا ع
نَّما أىمكو سكء تصرُّفو((  (ٕ) كا 

 ) مىى قيميكًبيـٍ تىـى الٌموي عى كقاؿ اآللكسي في تفسير قكلو تعالى : )خى
))كحمؿى الظاىركف الختـ كالتغشية عمى حقيقتيما كفكَّضكا الكيفية إلى عمـ 
مىف ال كيفية لو سبحانو ، كركم عف مجاىد أنَّو قاؿ : إذا أذنب العبد ضَـّ 

َـّ إذا أذنب ضَـّ  ىكذا ، كضَـّ البنصر ،  مف القمب ىكذا ، كضَـّ الخنصر ، ث
َـّ قاؿ : كىذا ىك الختـ ، كالطٍبع ، كالرَّيف ، كالذم  كىكذا إلى اإلبياـ ، ث
عندم غير معقكؿ ، كالذم ذىب إليو المحققكف أفَّ الختـ استعير مف ضرب 
الخاتـى عمى نحك األكاني ؛ إلحداث ىيئة في القمب كالسمع مانعة مف نفكذ 

نقش الخاتـى تمؾ الظركؼ مف نفكذ ما ىك بصدد الحؽ إلييما ، كما يمنع 
االنصباب فييا ، فيككف استعارة محسكس لمعقكؿ بجامع عقمي ، كىك 

                                                 

 ُْٗ( المفردات ص  ُ)

 ٖٖ/ُ( المحرر الكجيز  ِ)
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االشتماؿ عمى منع القابؿ عمَّا مف شأنو أف يقبمو ، ثـ اشتؽ مف الختـ ختـ ، 
َـّ إفَّ إسناد الختـ إليو عز كجؿ باعتبار َََففيو استعارة تصريحية تبعية ث

كالتشنيع الذم تشير إليو اآلية ، باعتبار ككف ذلؾ ميسىبَّبنا عمَّا  الخمؽ كالذـ
مىٍييىا  كسبو الكفار مف المعاصي ، كما يدؿُّ عميو قكلو تعالى : )بىٍؿ طىبىعى الٌموي عى

ـٍ فىبلى ييٍؤًمنيكفى ًإالَّ قىًميبلن(}النساء :  الَّ أشكؿ التشنيع كالذـ عمى ما ًُٓٓبكيٍفًرًى { كا 
 (ٔ)كذا قاؿ مفسرك أىؿ السّْنَّة عف آخرىـ فيما أعمـ((ليس فعميـ ، 

( : ))كىذا  ـٍ مىٍييىا ًبكيٍفًرًى كقاؿ في تفسير قكلو تعالى : )بىٍؿ طىبىعى الٌموي عى
الطبع بمعنى الخذالف كالمنع مف التكفيؽ لمتدبُّر في اآليات كالتذكُّر بالمكاعظ 

خرجو البزار عف ابف عند الكثير ، كطبع حقيقي عند البعض ، كأيَّد بما أ
عمر رضي ا تعالى عنيما عف النبي صمى ا عميو كسمـ قؿ : الطابع 
معمَّؽ بقائمة العرش فإذا انتيكت الحرمة كعمؿ بالمعاصي ، كاجترئ عمى ا 
تعالى بعث ا تعالى الطابع فطبع عمى قمبو ، فبل يعقؿ بعد ذلؾ شيئنا . 

ا في الشعب ، كأخرج                     (ٕ)أنَّو ضعَّفو(( إالٌ و البييقي أيضن
تىـى الٌموي   ( :  كقاؿ ابف عاشكر في قكلو تعالى : )خى مىى قيميكًبيـٍ عى

تو السدُّ عمى اإلناء ، كالغمؽ عمى الكتاب كنحكه مع كضع قيق))كالختـ ح
ـى  عبلمة مرسكمة في خاتـى ؛ ليمنع ذلؾ مف فتح المختـك ، فإذا فيًتح عم

كليس الختـ عمى القمكب ، ًَََتح لفساد يظير في أثر النقشصاحبو أنَّو في 
كاألسماع ، كال الغشاكة عمى األبصار ىنا حقيقة ، كما تكىَّمو بعض 
عىؿى  المفسريف فيما نقمو ابف عطية ، بؿ ذلؾ جار عمى طريقة المجاز بأف جى
عى  ؿى قمكبيـ ، أم : عقكليـ في عدـ نفكذ اإليماف كالحؽ كاإلرشاد إلييا ، كجى

عىؿى أعينيـ في عدـ  أسماعيـ في استكاكيا عف سماع اآليات كالنذر ، كجى

                                                 

 ُّٓ-ُّْ/ُ( ركح المعاني  ُ)

 ُٖٓ/ّ( ركح المعاني  ِ)
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االنتفاع بما ترل مف المعجزات كالدالئؿ الككنية ، كأنَّيا مختكـ عمييا كمغشَّى 
  (ٔ)دكنيا((

( كالطٍبع إحكاـ الغمؽ  ـٍ مىٍييىا ًبكيٍفًرًى كقاؿ : ))كقكلو ))بىٍؿ طىبىعى الٌموي عى
سدّْ المغمكؽ بحيث ال ينفذ إليو مستخرج ما فيو إالَّ بجعؿ طيف كنحكه عمى 

بعد إزالة ذلؾ الشيء المطبكع بو ، كقد يًسمكف عمى ذلؾ الغمؽ بسمة تترؾ 
رسمنا في ذلؾ المجعكؿ ، كتسمَّى اآللة الكاسمة طابىعنا ، بفتح الباء ، فيك 

( بسببو ، فالكفر المتزايد يزيد ت ـٍ عاصي القمكب يرادؼ الختـ ، كمعنى )ًبكيٍفًرًى
 (ٕ) عف تمقّْي اإلرشاد((

ذىب أىؿ المغة ، كأىؿ التفسير بصفة عامَّة إلى أفَّ الختـ كالطبع 
بمعنى كاحد ، لذلؾ عرَّفكا أحدىما بمعنى اآلخر ، حتى صرَّح الزجاج بكحدة 
تىـى في  ( معنى خى مىى قيميكًبيـٍ تىـى الٌموي عى داللتييما ، فقد قاؿ : ))كقكلو عز كجؿ )خى

مغة كطىبىعى معنى كاحد ، كىك التغطية عمى الشيء ، كاالستيثاؽ مف أف ال ال
مىى قيميكبو أىٍقفىالييىا(}محمد  ـٍ عى { كقاؿ ِْيدخمو شيء ، كما قاؿ عز كجؿَّ : )أى

(}المطففيف :  مىى قيميكًبًيـ مَّا كىانيكا يىٍكًسبيكفى { ُْجؿَّ ذكره : )كىبل بىٍؿ رىافى عى
مىٍييىا معناه غمب عمى قمكبيـ م ا كانكا يكسبكف ، ككذلؾ )بىٍؿ طىبىعى الٌموي عى

(}النساء :  ـٍ لـ { كىـ كانكا يسمعكف كيبصركف كيعقمكف ، كلكنيـ ًُٓٓبكيٍفًرًى
يجزم عنيـ ، فصاركا كمف ال يسمع كال  يستعممكا ىذه الحكاس استعماالن 

 (ٖ) يبصر((

                                                 

 ُِٓ-َِٓ/ُ( التحرير كالتنكير  ُ)

 َّّ/ْ( التحرير كالتنكير  ِ)

عرابو  ّ) كمادة طبع  ُٗ/ٓكينظر : لساف العرب مادة ختـ  َٖ-ٕٗ/ُ( معاني القرآف كا 
ٗ/ٖٕ 
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كالحقيقة أفَّ بينيما فرقنا ، قاؿ الخميؿ : ))كالختاـ : الطيف الذم  
 (ٔ)ييختـى بو عمى كتاب ، كيقاؿ ىك الختـ يعني الطيف الذم ييختـى بو((

ع عمى الطينة ، كىك اسـ مثؿ العالىـ ، كالًختاـ : الطيف  ))كالخاتـى : ما يكضى
ذم يأخذ فيطبعيا ، يقرضيا أك ))كالطَّبَّاع : ال (ٕ)الذم ييختـى بو عمى الكتاب((

ييا ، فيطبع منيا سيفنا ، أك سكّْيننا كنحكه ، طبعتي السيؼ طبعنا ،  يسكّْ
ؿى في اإلنساف مف طباع المأكؿ كالمشرب ،  عو ٍنعىتيو : الطباعة ، كما جي كصى
كغيره مف األطبعة التي طيًبع عمييا ، كالطبيعة االسـ بمنزلة السجية كالخميقة 

عو اي عمى األمر يطبعو طٍبعنا : فطره ، كطبع اي الخٍمؽ ))كطب(ٖ)كنحكه(
ٍنعىة الشيء ، َََعمى الطبائع التي خمقيا فأنشأىـ عمييا كالطٍَّبع : ابتداء صى

تقكؿ : طبعتي المًَّبف طٍبعنا ، كطبىعى الدرىـ كالسيؼ كغيرىما ، يطبعو طٍبعنا : 
يطبع منيا سيفنا ، أك سكيننا صاغو ، كالطبَّاع الذم يأخذ الحديدة المستطيمة ف

 ( ٗ) ، أك ًسناننا كنحك ذلؾ ، كصٍنعتيو الطباعة ، كطبىٍعتي مف الطيف جرَّة((

كّْر الشيء بصكرة ما ، كطبع  كقاؿ الراغب : ))الطٍبع أف تيصى
كطبع الدراىـ ، كىك أعـٌ مف الختـ ، كأخصَّ مف النقش(( (٘)السّْكَّة

(ٙ) 

ف الختـ كالطبع : أفَّ الطبع أثر يثبت كقاؿ العسكرم في : ))الفرؽ بي
في المطبكع كيمزمو ، فيك يفيد مف معنى الثبات كالمزـك ما ال يفيده الختـ ، 
كليذا قيؿ : طبىعى الدراىـ طىٍبعنا ، كىك األثر الذم يؤثره ، فبل يزكؿ عنو ، 

                                                 

   ُِّ( العيف ص  ُ)

 ُٗ/ٓ( لساف العرب  ِ)

 َٔٓ( العيف ص  ّ)

 ٕٖ/ٗ( لساف العرب  ْ)

 ُِٗ/ٕ( السّْكَّة : حديدة منقكشة تيضرىب عمييا النقكد ، ينظر : لساف العرب  ٓ)

 ُّّ( المفردات ص  ٔ)
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ا طىٍبعي اإلنساف ؛ ألنَّو ثابت غير زائؿ ، كقيؿ : طيًبع فبلف  كذلؾ قيؿ أيضن
ميؽ : إذا كاف ال يزكؿ عنو((  (ٔ)عمى ىذا الخي

نخمص مما سبؽ ذكره ، سكاء استعمؿ الختـ كالطبع في القرآف حقيقة 
أـ مجازنا ، أفَّ الطٍبع ال يعني الختـ ، بؿ ىك آلتو ؛ ألفَّ الختـ عمى الطيف أك 
بع عمى الكتاب يككف بما طيًبع ، فالفرؽ بيّْفه بينيما في المغة ، لذلؾ فإفَّ الط

أشدُّ مف الختـ ، كتبعنا لذلؾ يككف القرآف الكريـ قد استعمؿ الختـ لمف أعرض 
ا .  عف ذكر ا ، كاستعمؿ الطبع لمف كاف أشدَّ إعراضن

كجعبل الختـ في الكجو الثاني بمعنى : الحفظ كالربط ، في قكلو 
(}الشكرل :  مىى قىٍمًبؾى ـٍ عى عني يربط عمى قمبؾ { يِْتعالى : )فىًإف يىشىًأ المَّوي يىٍخًت

 ) مىى قىٍمًبؾى ـٍ عى كيحفظو ، قاؿ مقاتؿ : ))يقكؿ ا تعالى : )فىًإف يىشىًأ المَّوي يىٍخًت
يقكؿ : يربط عمى قمبؾ ، فبل يدخؿ في قمبؾ المشقة مف قكليـ بأفَّ محمدنا 

مىى قىٍمًبؾى  (ٕ)كذاب مفتر(( ـٍ عى ( يا كقاؿ الطبرم : ))كقكلو )فىًإف يىشىًأ المَّوي يىٍخًت
محمد يطبع عمى قمبؾ فتنسى ىذا القرآف الذم أينزؿ إليؾ ، كبنحك الذم قمنا 

كقاؿ : يطبع ؛ ألفَّ الطبع كالختـ عند المفسريف بمعنى  (ٖ)قاؿ أىؿ التأكيؿ((
كاحد ، كقد بينَّا الفرؽ بينيما في الكجو األكؿ ، كقاؿ مفسركف بالقكؿ الذم 

كرجح ابف عطية القكؿ األكؿ  (ٗ)الو مقاتؿقالو الطبرم ، كجكَّزكا القكؿ الذم ق
األكؿ قكؿ الطبرم ؛ ))ألفَّ المراد الرٌد عمى مقالة الكفار كبياف إبطاليا ، 

                                                 

 ٖٓ( الفركؽ المغكية ص  ُ)

 ُٖٕ/ّ( تفسير مقاتؿ  ِ)

 ّٓ/ِٓ( جامع البياف  ّ)

عرابو لمزجاج  ْ) كالجامع  ُِٔ/ْؼ لمزمخشرم كالكشا َِّ/ْ( ينظر : معاني القرآف كا 
كأنػػكار  ٖٓٔ-ْٖٔ/ٕكالبحػػر المحػػيط لؤلندلسػػي  ُِ/ُٔكالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف لمقرطبػػي 

 ُٖ/ٓالتنزيؿ لمبيضاكم 
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كذلؾ كأنَّو يقكؿ : ككيؼ يصحُّ أف تككف مفترينا ، كأنت مف ا بمرأل 
كمسمع ، كىك قادر لك شاء عمى أف يختـ عمى قمبؾ فبل تعقؿ كال تنطؽ ، كال 

افتراؤؾ ، فمقصد المفظ ىذا المعنى ، كحذؼ ما يدؿُّ عميو الظاىر يستمرُّ 
اختصارنا كاقتصارنا ، كقاؿ مجاىد في كتاب الثعمبي كغيره : المعنى : )فىًإف 
مىد ، فيذا  ( بالصبر ألذل الكفار ، كيربط عميو بالجى مىى قىٍمًبؾى ـٍ عى يىشىًأ المَّوي يىٍخًت

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في  (ٔ) تأكيؿ ال يتضمف الرٌد عمى مقالتيـ((
النزىة كالمنتخب جعؿ الختـ بمعنى الربط كالحفظ في قكلو تعالى : )فىًإف يىشىًأ 

) مىى قىٍمًبؾى ـٍ عى المَّوي يىٍخًت
(ٕ)  ) مىى قىٍمًبؾى ـٍ عى قاؿ في تفسيره : )))فىًإف يىشىًأ المَّوي يىٍخًت

 فيو قكالف : 
 قرآف .أحدىما ، يختـ عمى قمبؾ فينسيؾ ال

كالثاني : يربط عمى قمبؾ بالصبر عمى أذاىـ ، فبل يشٌؽ عميؾ 
فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب التفسير ،  (ٖ)قكليـ : إنَّؾ مفتر((

 كىذا يعني أنَّو أبطؿ الكجو الذم قاؿ بو في نزىتو كمنتخبو .
ك كالصحيح ما قالو الطبرم ، كتبعو ابف كثير ، فقاؿ : ))أم : ل

( أم : يطبع عمى  مىى قىٍمًبؾى ـٍ عى افتريت كذبنا ، كما يزعـ ىؤالء الجاىمكف )يىٍخًت
مىٍينىا  ؿى عى لىٍك تىقىكَّ قمبؾ كيسمبؾ ما كاف آتاؾ مف القرآف ، كقكلو جؿَّ جبللو : )كى

ٍذنىا ًمٍنوي ًباٍليىًميًف }ْْبىٍعضى األقىاًكيًؿ } ًتيْٓ{ الخى { ْٔفى }{ ثيَـّ لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلكى
(}الحاقة :  اًجًزيفى ٍنوي حى دو عى ا ًمنكيـ مٍّْف أىحى { أم : النتقمنا منؾ أشد ْٕ-ْْفىمى

 (ٕ)كابف عاشكر (ٔ)كىذا ىك القكؿ الذم عيَّنو اآللكسي (ٗ) االنتقاـ((
                                                 

 ّٓ-ّْ/ٓ( المحرر الكجيز  ُ)

 َُٓكمنتخب قرة العيكف ص  ُُْ( ينظر : نزىة األعيف ص  ِ)

 ُُٖ-ُُٕ/ٕ( زاد المسير  ّ)

 ُْٓ/ٕ( تفسير القرآف العظيـ  ْ)
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كجعبل الختـ في الكجو الثالث بمعنى اآلًخر ، في قكلو تعالى : )مَّا 
دو مّْف  مَّده أىبىا أىحى ( كالختـ يعني كىافى ميحى اتىـى النًَّبيّْيفى لىًكف رَّسيكؿى المًَّو كىخى ـٍ كى اًلكي رّْجى

الختـ ؛ كبمعناه فسَّره الطبرم ، قاؿ في تفسير ىذه اآلية : ))يقكؿ تعالى 
ذكره : ما كاف أييا الناس محمد أبا زيد بف حارثة ، كال أبا أحد مف رجالكـ 

ـ النبييف الذم ختـ النبكة ، كلكف رسكؿ ا كخاتَََالذيف لـ يمده محمد
كقاؿ ابف  (ٖ)كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ((َََفطبع عمييا

تمكا ، فيك كالخاتـى كالطابىع  ( بفتح التاء بمعنى أنَّيـ بو خي عطية : ))ك)خاتـى
كابف  (ٗ)ليـ ، ك)خاتوـ( بكسر التاء بمعنى أنَّو ختميـ ، أم : جاء آًخرىـ((

ذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الختـ بمعنى اآلًخر في الجكزم نفسو ال
) اتىـى النًَّبيّْيفى لىًكف رَّسيكؿى المًَّو كىخى قكلو تعالى )كى
لـ يعيَّنو في تفسيره ، بؿ أجاز  (٘)

 ( ٙ)ىذيف القكليف المذككريف
ككذلؾ جعبل الختـ في ىذا الكجو بمعنى اآلًخر في قكلو تعالى : 

( ِٓيؽو مٍَّختيكـو })ييٍسقىٍكفى ًمف رَّحً  ًفي ذىًلؾى فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىاًفسيكفى { ًختىاميوي ًمٍسؾه كى
( فإفَّ أىؿ ِٓقاؿ الطبرم : ))كأمَّا قكلو تعالى : )مٍَّختيكـو } { ًختىاميوي ًمٍسؾه

التأكيؿ اختمفكا في تأكيمو ، فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : ممزكج مخمكط ، 
خركف : بؿ معنى ذلؾ : أفَّ آخر شرابيـ ييختـى كقاؿ آَََمزاجو كخمطو مسؾ
( ميطىيَّفه )ًختىاميوي َََبمسؾ ييجعىؿ فيو كقاؿ آخركف : عنى بقكلو )مٍَّختيكـو

                                                                                                                

 ّٓ-ّْ/ُّ( ينظر : ركح المعاني  ُ)

 ُْٗ/ِٓ( ينظر : التحرير كالتنكير  ِ)

 ِّ/ِِ( جامع البياف  ّ)

  ّٖٖ/ْ( المحرر الكجيز  ْ)

 َُٓكمنتخب قرة العيكف ص  ُُْ( ينظر : نزىة األعيف ص  ٓ)

 ُِِ/ٔ( ينظر : زاد المسير  ٔ)
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( طينو مسؾ(( كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب  (ٔ)ًمٍسؾه
رًَّحيؽو  جعؿ المختكـ ، كالختاـ ، بمعنى اآلًخر في قكلو تعالى : )ييٍسقىٍكفى ًمف

{ ًختىاميوي ًمٍسؾه(ِٓمٍَّختيكـو }
لـ يعيّْنو في تفسيره ، بؿ قاؿ : ))كفي قكلو  (ٕ)

( ثبلثة أقكاؿ ، أحدىا : ممزكج ، كالثاني : مختكـ عمى إنائو  تعالى : )مٍَّختيكـو
، كالثالث لو ختاـ ، أم : عاقبة ريح ، كتمؾ العاقبة ىي قكلو تعالى :  

( أم  ( )ًختىاميوي ًمٍسؾه : عاقبتو ، كلممفسريف في قكلو تعالى : )ًختىاميوي ًمٍسؾه
أربعة أقكاؿ ، أحدىا : خمطو مسؾ ، كالثاني : أنَّو ختمو الذم ييختـى بو اإلناء 
مسؾ ، كالثالث : أفَّ طعمو كريحو مسؾ ، كالرابع : أفَّ آخر طعمو 

ذم قالو كابف الجكزم دائمنا ما يبطؿ  في باب التفسير ، الكجو ال (ٖ)مسؾ((
 أك بعدـ تعيينو ، ذلؾ بجعمو قكالن في باب الكجكه ، إمَّا بعدـ القكؿ بو ، 

محتمبلن مف قكليف ، أك مف عدة أقكاؿ ، فاآلًخر ال يعني الختـ ، بؿ ىك 
معنى مبلـز لو ، كمف التحريؼ عدـ جعؿ المفظ بمعناه ، بؿ بمعنى ما كاف 

 مف لكازمو .
بمعنى المنع في قكلو تعالى : )اٍليىٍكـى كجعبل الختـ في الكجو الرابع 

( قاؿ  ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى مييي تىٍشيىدي أىٍرجي ـٍ كى تيكىمّْمينىا أىٍيًديًي ـٍ كى مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى نىٍخًت
( اليـك نطبع  ـٍ مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى الطبرم : ))يعني تعالى ذكره بقكلو :  )اٍليىٍكـى نىٍخًت

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب  (ٗ)((عمى أفكاه المشركيف
) ـٍ مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى جعؿ الختـ بمعنى المنع في قكلو تعالى : )اٍليىٍكـى نىٍخًت
قاؿ ( ٘)

                                                 

 ُِّ-َُّ/َّ( جامع البياف  ُ)

 َُٓكمنتخب قرة العيكف ص  ُُْ( ينظر : نزىة األعيف ص  ِ)

 ِِّ/ٖ( زاد المسير  ّ)

 ُّ/ِّ( جامع البياف  ْ)

 َُٓكمنتخب قرة العيكف ص  ُُْ( ينظر : نزىة األعيف ص  ٓ)
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ـي( نطبع  ( كمعنى )نىٍخًت ـٍ مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى في زاده : ))قكلو تعالى : )اٍليىٍكـى نىٍخًت
فما قالو في باب  (ٔ)ـ ىك الختـ عمييا((عمييا ، كقيؿ : منعيا مف الكبل

الكجكه أبطمو في باب التفسير ، كالمنع كاآلًخر ال يعني الختـ ، بؿ ىك معنى 
مبلـز لو ، كمف التحريؼ عدـ جعؿ المفظ بمعناه ، بؿ بمعنى ما كاف مف 

 لكازمو . 
مىى أىفٍ  ـي عى ـٍ كقد فسَّر المفسركف الختـ في قكلو تعالى : )اٍليىٍكـى نىٍخًت كىاًىًي

( بمعنى الطبع ؛ ألنَّيـ لـ  ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى مييي تىٍشيىدي أىٍرجي ـٍ كى تيكىمّْمينىا أىٍيًديًي كى
يفرقكا بينيما في المعنى ، كقد بينَّا أفَّ الختـ غير الطبع ، كلك أريد معنى 

عمَّة الطبع ، كقيؿ : اليكـ نطبع عمى أفكاىيـ ، لكاف المراد منعيـ مف الكبلـ ب
ٍمقيَّة ، أك بعمَّة طبيعية خفيَّة ، كما حصؿ ىذا في زكريا عميو السبلـ  نطقية خى
ـى النَّاسى ثىبلىثىةى أىيَّاـو  في قكلو تعالى : )قىاؿى رىبّْ اٍجعىؿ لّْيى آيىةن قىاؿى آيىتيؾى أىالَّ تيكىمّْ

ٍمزنا(}آؿ عمراف :  ي آيىةن قىاؿى آيىتيؾى { كقكلو تعالى : )قىاؿى رىبّْ اٍجعىؿ لّْ ًُْإالَّ رى
{ لكف استعمؿ الختـ كقاؿ : َُأىال تيكىمّْـى النَّاسى ثىبلثى لىيىاؿو سىًكيِّا(}مريـ : 

ْـّ أفكاىيـ ؛ فيك أدؿُّ  ( ألنَّو أراد منعيـ مف الكبلـ ًبكى ـٍ مىى أىٍفكىاًىًي ـي عى )اٍليىٍكـى نىٍخًت
  عمى قيرىـ ، كعمى إذالليـ .  

فارس : ))الخاء كالشيف كالعيف أصؿ كاحد قاؿ ابف الخشوع :  -ٖٕ
يدؿ عمى التطامف ، يقاؿ : خشع : إذا تطامف كطأطأ رأسو ، يخشع خشكعنا 

أفَّ الخضكع في البدف ، كالخشكع في  ىك قريب المعنى مف الخضكع ، إالٌ ، ك 
 كقاؿ الراغب : ))الخشكع : الضراعة ، كأكثر ما(ِ)الصكت كالبصر((
أكثر ما تستعمؿ فيما ما يكجد عمى الجكارح ، كالضراعة يستعمؿ الخشكع في

                                                 

 ِٖٖ/ٔ( زاد المسير  ُ)
(

ٕ
 . ٕٙ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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رىع القمب خشعت الجكارح(( كم : إذا ضى يكجد في القمب ؛ كلذلؾ قيؿ فيما ري
(ُ) 

  (ِ) الفيركزآبادم ))كالخشكع : السككف كالتذلؿ((قاؿ ك 
الدامغاني : ))تفسير الخشكع عمى أربعة أكجو : التكاضع ،  كقاؿ 

يا ، الخشكع ، يعني : التكاضع ، كالسككف ، فكجو منكالخكؼ ، كالتذلؿ ، 
نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ في سكرة البقرة : ) فذلؾ قكلو تعالى ٍبًر كىالصَّبلىًة كىاً  كىاٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ
اًشًعيفى  مىى اٍلخى  يعني : المتكاضعيف{ ْٓ(}البقرة : عى

في سكرة  ، قكلو تعالى  ، الخشكع ، يعني : الخكؼكالكجو الثاني 
اًشًعيفى األنبياء : ) كىانيكا لىنىا خى  { يعني : خائفيف َٗ(}األنبياء : كى

كالكجو الثالث ، الخشكع : سككف الجكارح ، كىك النظر إلى مكضع 
ـٍ المؤمنكف : )، قكلو تعالى في سكرة  السجكد بلًتًي ـٍ ًفي صى الًَّذيفى ىي
اًشعيكفى   { ِ(}المؤمنكف : خى

في سكرة طو : ع يعنى : التذلؿ قكلو تعالى لخشك كالكجو الرابع ، ا
شىعىت األٍصكىاتي ًلمرٍَّحمىفً ) كمثؿ ىذا قاؿ (ّ)(({ يقكؿ : ذلَّتَُٖ: (}طو كىخى

  (ٓ)ابف الجكزمك   (ْ)الحيرم
التكاضع ،  كالخكؼ ، كالتذلؿ ، كالسككف ال يصح أف تككف أكجينا  
تككف معانييا مختمفة ؛ ألنَّيا مف مرادفاتو ، كاألكجو الحقيقية أف لمخشكع 

متباينة ، كىذه األكجو المزعكمة ألنَّيا مبنية عمى الترادؼ ليس كجو منيا 
أم : كؿ منيا ال  ، ياأكلى مف غيره ؛ ألفَّ جميعيا تيعدُّ كاحدة مف جية ترادف

بل يخفى عمى باحث أنَّيا فيعني الخشكع بعينو ، بؿ المعنى القريب منو ، 
                                                 

(
ٔ

 .ٗ٘ٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 .ٔٗ٘/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 ٕ٘ٓ-ٕٖٗٓ ٚإٌظائش ص ( اٌٛجٛ

(
ٗ

 . 4ٙٔ-4٘ٔ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
٘

 ٙٔٔ-٘ٔٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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صح أف تقع بعضيا مكقع بعض لتقارب يتى لمترادفة ، حمعاف كالخشكع 
شىعىت)فشاىد الكجو الرابع : معانييا ،  ًعؿ ٍحمىفً األٍصكىاتي ًلمر  كىخى ( الذم جي

يقكؿ تعالى  ذكره : كسكنت أصكات  جاء في تفسيره ))، بمعنى التذلؿ 
شىعىتكعف ابف عباس قكلو : )...  الخبلئؽ كجاء في  (ُ) يقكؿ : سكنت(( (كىخى

ا : ))سكنت كذلت كخضعت كالمعنى عمى ىذا التفسير :  ...  تفسيره أيضن
مف اإلشارة بالشفة ،  كالسرٌ  د بكبلـ إالٌ سكنت األصكات ، فبل يجير أح

  (ِ) كتحريؾ الفـ مف غير صكت((
اًشعيكفى كشاىد الكجو الثالث : ) ـٍ خى بلًتًي ـٍ ًفي صى الذم تعيَّف  (الًَّذيفى ىي

الكجكه بمعنى السككف ، جاء في تفسيره : ))يقكؿ تعالى   جعمو في باب
ذكره : الذيف ىـ في صبلتيـ إذا قامكا فييا خاشعكف ، كخشكعيـ فييا تذلميـ 
 بطاعتو ، كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في الذم عني بو في ىذا المكضع مف 

كقاؿ ...  الخشكع ، فقاؿ بعضيـ : عني بو سككف األطراؼ في الصبلة
  (ّ) قاؿ :  خائفكف((...  عني بو الخكؼ في ىذا المكضعآخركف : 

اًشًعيفى كشاىد الكجو الثاني : ) كىانيكا لىنىا خى عؿ في باب كى ( الذم جي
الكجكه بمعنى الخكؼ ، جاء في تفسيره : ))يقكؿ : كانكا لنا متكاضعيف 

   (ْ) متذلميف((

تقدـ ذكره فالمعاني المترادفة ال يصح إقحاميا في باب الكجكه لما  
في كجكه األلفاظ السابقة ؛ كألفَّ الكجكه تتطمب تعييف معانييا كالقطع بيا 

اب التفسير ؛ ألٌنو ال يقتضي فيو في ب إقحاميا كعدـ االختبلؼ فييا ، كجاز
بمعنى التكاضع أف يككف شاىد الكجو األكؿ  فكما جاز مثبلن ، تعييف المعاني 

                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٗ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ دفغ١ش اٌطتشٞ 

(
ٕ

 . ٕٕٕ/ٖ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٖ

 . 2-٘/2ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 .2/44ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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ٍبًر كىالصَّبلى كىاٍستىًعينيكٍا بً في قكلو تعالى : ) نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالٌ الصَّ اًشًعيفى  ًة كىاً  مىى اٍلخى  (عى
نَّيا لكبيرة إالٌ  عمى المتكاضعيف ، جاز بالقدر نفسو أف يككف  كالتقدير : كا 

نَّيا لكبيرة إالٌ  بمعنى : الخكؼ ،  عمى الخائفيف ، كأف يككف  كالتقدير : كا 
نَّيا لكبيرة إالٌ  سككف الجكارح ،: بمعنى  عمى الذيف سكنت  كالتقدير : كا 

نَّيا لكبيرة  جكارحيـ في صبلتيـ  ، كأف يككف بمعنى : التذلؿ ، كالتقدير : كا 
 ، كىذا ما جاء في التفسير إالَّ عمى المتذلميف 

قاؿ الطبرم في تفسير شاىد الكجو األكؿ الذم تعيف جعمو بمعنى 
اًشًعيفى  ًإالٌ بقكلو  )التكاضع في باب الكجكه : ))كيعني  مىى اٍلخى عمى  ( إالٌ عى

عف أبي ...  ه ككعيده، الخائفيف سطكاتو المصدقيف بكعدالخاضعيف لطاعتو 
اًشًعيفى العالية في قكلو ) مىى اٍلخى عف مجاىد ... ( قاؿ : يعني : الخائفيفًإالَّ عى

اًشًعيفى ) مىى اٍلخى : الخشكع :  قاؿ ابف زيد... ( قاؿ :  المؤمنيف  حقِّاًإالَّ عى
...  كاالستكانة كأصؿ الخشكع : التكاضع كالتذلؿ...  خكؼ كالخشية ال

عمى المتكاضعيف  المستكينيف لطاعتو المتذلميف مف   فمعنى اآلية  : إالٌ 
بكؿ الطبرم  هشاىد الكجو األكؿ فيسّْر الخشكع في فتأمَّؿ أفَّ  (ُ) مخافتو((
 .التي نيسبت إليو األكجو 

عيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى الذؿ الذم  الجكزم نفسوكابف 
شىعىت األٍصكىاتي ًلمرٍَّحمىفً في قكلو تعالى : ) جعمو بمعنى  (ِ){َُٖ(}طو : كىخى

كعيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى سككف  (ّ)السككف كالخفية في تفسيره
االجكارح في قكلو تعالى : ) ـٍ خى بلًتًي ـٍ ًفي صى  (ْ){ِ(}المؤمنكف : ًشعيكفى الًَّذيفى ىي

كفي المراد  بالخشكع أنَّو لـ ييعيّْف لو ىذا المعنى في تفسيره بؿ قاؿ : )) إالٌ 
                                                 

(
ٔ

 ٖٓٓ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 . ٘ٔٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص 

(
ٖ

 .2ٖٕ/٘( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 
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ٗ

 . ٙٔٔ-٘ٔٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص 
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في الصبلة أربعة أقكاؿ ،  أحدىا : أنَّو النظر إلى مكضع السجكد ، كالثاني : 
أنَّو ترؾ االلتفات في الصبلة ، كالثالث : أنَّو السككف في الصبلة ، كالرابع : 

كعيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى الخكؼ في قكلو  (ُ) أنَّو الخكؼ((
اًشًعيفى تعالى : ) كىانيكا لىنىا خى أنَّو عيَّف جعمو بمعنى  إالٌ  (ِ){َٗ(}األنبياء : كى

كعيَّف في النزىة جعؿ الخشكع بمعنى التكاضع في قكلو  (ّ)التكاضع في تفسيره
نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ )تعالى  :  اًشًعيفى كىاً  مىى اٍلخى أنَّو أجاز جعمو  إالٌ  (ْ){ْٓ(}البقرة :  عى

    (ٓ)بمعنى التكاضع كالسككف في تفسيره
فيذه ىي كتب الكجكه أترل أنَّيا تستحؽ أف تيسمَّى  كتبنا ؟! أما ترل 

راحكا يمصقكف المعاني عمى ألفاظ مف أجؿ اختبلؽ الكجكه أفَّ أصحابيا 
فكف أترل أفَّ ىؤالء كانكا يؤلٌ القرآف الكريـ عمى سبيؿ القطع كالتعييف جزافنا ؟! 

 فكف أـ كانكا بآيات ا يخكضكف كيمعبكف ؟!كيصنٌ 
ذكر الحيرم كالدامغاني لمخمة كالخبلؿ في الُخمَّة والِخالؿ : -ٕٗ

 القرآف الكريـ أربعة أكجو : 

اسيكٍا ًخبلىؿى الدّْيىاًر(}اإلسراء : األكؿ :  { ٓأكسط ، كقكلو تعالى : )فىجى
 كىذا قكؿ الحيرم

الثاني : الصداقة ، كقكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا أىنًفقيكٍا ًممَّا 
مَّةه كىالى شىفىاعى  ٍقنىاكيـ مّْف قىٍبًؿ أىف يىٍأًتيى يىٍكـه الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى خي زى ـي رى كفى ىي ةه كىاٍلكىاًفري

(}البقرة :  (}إبراىيـ : ِْٓالظَّاًلميكفى { كقكلو تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى ًخبلىؿه
ُّ } 

                                                 

(
ٔ

 .ٖٖٗ/٘( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 
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 . ٙٔٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص 

(
ٖ

 .2ٖٕ/٘( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 

(
ٗ

 . ٙٔٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص 

(
٘

 . ٙٙ/ٔ( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 



157 

 

ـى  ذى الٌموي ًإٍبرىاًىي الثالث : الخميؿ : المصافي ، كقكلو تعالى : )كىاتَّخى
ًميبلن(}النساء :   { أم : مصافينا . ُِٓخى

كهي الرابع : اإلقباؿ بالكجو ،  كقكلو تعالى : )اٍقتيميكٍا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي
(}يكسؼ :  اًلًحيفى تىكيكنيكٍا ًمف بىٍعًدًه قىٍكمنا صى ـٍ كى ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخؿي لىكي   (ٔ){ ٗأىٍرضن

قاؿ ابف فارس : ))الخاء كالبلـ أصؿ كاحد يتقارب فركعو ، كمرجع 
ة ، كالباب في جم يعيا متقارب ، فالًخبلؿ كاحد ذلؾ إمَّا إلى ًدقَّة أك فيٍرجى

األىخمَّة ، كيقاؿ : فبلف يأكؿ ًخمىمىو ، كخيبللتو ، أم : ما يخرجو الًخبلؿ مف 
مُّؾ الكساء عمى نفسؾ بالًخبلؿ ، فأمَّا الخميؿ الذم ييخالُّؾ ،  ؿُّ خى أسنانو ، كالخى

)) ؿُّ ا ، كأنَّكما قد تخالمتما ، كالكساء الذم ييخى   (ٕ) فمف ىذا أيضن
مىؿ كقا ة بيف الشيئيف كجمعو ًخبلؿ ، كخى مىؿ فيٍرجى ؿ الراغب : ))الخى

ٍدؽى  الدار كالسحاب كالرماد كغيرىا قاؿ تعالى في صفة السحاب : )فىتىرىل اٍلكى
اسيكٍا ًخبلىؿى ّْيىٍخريجي ًمٍف ًخبلًلًو(}النكر :  { كقاؿ تعالى : )فىجى

مَّة االختبلؿ العار َََ{ٓالدّْيىاًر(}اإلسراء :  ض لمنفس إمَّا لشيكتيا لشيء كالخى
مَّة المكدة إمَّا  ٍصمة ، كالخي مَّة بالحاجة كالخى ، أك لحاجتيا لشيء ؛ كليذا فيسّْر الخى
مَّا ألنَّيا تىًخؿُّ النفسى ، فتؤثر فيو  ألنَّيا تتخمؿ النفس ، أم : تتكسطيا ، كا 

مَّا لفرط الحاجة إلييا ، يقاؿ منو : خالى  ٍمتيوي مخالة تأثير السيـ في الرمية ، كا 
ًميبلن(}النساء :  ـى خى ذى الٌموي ًإٍبرىاًىي { ُِٓكًخبلالن فيك خميؿ ، كقكلو تعالى : )كىاتَّخى

مَّة َََقيؿ سمَّاه بذلؾ الفتقاره إليو سبحانو في كؿّْ حاؿ كقيؿ مف الخي
كقكلو تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى َََكاستعماليا فيو كاستعماؿ المحبة

                                                 

 َِٖكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  َِِ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)

 ِْٔ( مقاييس المغة ص  ِ)
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مَّةه(}الب { أم : ال يمكف في القيامة ابتياع حسنة كال استجبلبيا ِْٓقرة : خي
 (ٔ) بمكدة((

مَّة : المكدَّة ، قاؿ تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى  كقاؿ الحمبي : ))كالخي
مَّةه(}البقرة :  كالًخبلؿ بمعناىا ، قاؿ تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى َََ{ِْٓخي

(}إبراىيـ :  مَّة(({ يقاًُّخبلىؿه  (ٕ)ؿ : خالىٍمتيو ًخبلالن كمخالة كخي
جعؿ الحيرم الخبلؿ في الكجو األكؿ بمعنى األكسط في قكلو 
اسيكٍا ًخبلىؿى الدّْيىاًر( كاألكسط ىنا مرادؼ لمخبلؿ ، بمعنى أنَّو  تعالى : )فىجى
قريب مف معناه ، لكنو غير مطابؽ لو ، فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو ، 

ضح في المغة ، كقد بيَّف أىؿ المغة كما تقدـ أفى االخبلؿ جمع كالفرؽ بينيما كا
مىؿ الفيرجة بيف الشيئيف ، كالكسط ))يدؿُّ عمى العدؿ كالنصؼ ،  مىؿ ، كالخى الخى

كالكسط ىك الشيء الذم يفصؿ بيف ( ٖ)كأعدؿ الشيء أكسطو ككسطو((
ذ بينيما فالفرؽ بينيما أساسي ، فالفرجة بيف الشيئيف يعني المنف (ٗ)الشيئيف

مىؿ ، فقكلو  الذم يمكف أف ييتخذ طريقنا يينفذ كييتسمؿ منو ، كالخبلؿ جمع خى
اسيكٍا ًخبلىؿى الدّْيىاًر( جاء في التفسير أنَّيـ طافكا في خبلؿ الديار  تعالى )فىجى

كأنَّيـ مشكا بيف منازليـ ، كقتمكىـ بيف  (٘)ينظركف ىؿ بقي أحد لـ يقتمكه

                                                 

كينظػػػػػػر : عمػػػػػػدة الحفػػػػػػاظ لمحمبػػػػػػي  َُٔ-ُٗٓ( المفػػػػػػردات فػػػػػػي غريػػػػػػب القػػػػػػرآف ص  ُ)
  ٖٓٓ-ٔٓٓ/ِكبصائر ذكم التمييز  َّٓ-ِٗٓ/ُ

 ٖٓٓ/ِكينظر : بصائر ذكم التمييز  َّٓ/ُ( عمدة الحفاظ  ِ)

 ٓٓٗ( مقاييس المغة ص  ّ)

 ْٔٓ( ينظر : المفردات لمراغب ص  ْ)

 ُٖٔ/ّ( معاني القرآف كعرابو لمزجاج  ٓ)
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لكا بيف الفرجات التي  أنَّيـ فالمعنى (ٔ)بيكتيـ دخمكا فييا مف منافذىا ، كتجكَّ
 بيف األزقة كالبيكت ، كىذا ىك معنى الًخبلؿ ال معنى األكسط 

مَّة في الكجو الثاني بمعنى الصداقة ،  كجعؿ الحيرم كالدامغاني الخي
مَّةه(}البقرة :  بىٍيعه  { كقكلو تعالى : )الَّ ِْٓفي قكلو تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى خي

(}إبراىيـ :  مَّة ، قربية مف معناىا ًُّفيًو كىالى ًخبلىؿه { كالصداقة مرادفة لمخي
كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه ؛ 
كالمفظ المرادؼ ال يمكف تعيينو ، كمف التحريؼ الداللي لمفظ قصره عمى 

ر ؛ ألفَّ المرادفات لمفظ ىي كاحدة مف معنى مرادؼ مف دكف المرادفات األيخى 
حيث إفَّ كبلِّ منيا جاز جعمو بمعناه بالقدر نفسو ، فإذا كانا مىف ىما ًمف 
مَّة بمعنى الصداقة ، في الشاىديف  أصحاب كتب الكجكه قد جعبل الخي

 المذككريف ، فقد جعميا الراغب كمف تبعو بمعنى المكدَّة كما تقدـ 
في الكجو الثالث بمعنى المصافي في قكلو  كجعؿ الدامغاني الخميؿ

ًميبلن تعالى  )كىاتَّخى  ـى خى ا مرادؼ لمخميؿ ، كيقاؿ في ذى الٌموي ًإٍبرىاًىي ( كالمصافي أيضن
ذى الٌموي ىذا الكجو ما قمتو في الكجو السابؽ ، قاؿ الزجاج : ))كقكلو : )كىاتَّخى 

ًميبلن  ـى خى مىؿ ، فجائز أف يككف ًإٍبرىاًىي ( الخميؿ : المحبَّ الذم ليس في محبتو خى
إبراىيـ سيمّْيى خميؿ ا بأنَّو الذم أحبَّو ا ، كاصطفاه محبَّة تامَّة كاممة ، 

ا : الفقير ، فجائز أف يككف فقير ا ، أم  : الذم لـ يجعؿ فقره كقيؿ أيضن
ا في ذلؾ(( كفاقتو إالٌ  ؿ ابف الجكزم : ))فأمَّا الخميؿ ، كقا (ٕ)إلى ا مخًمصن

فقاؿ ابف عباس : الخميؿ : الصفي ، كقاؿ غيره : المصافي ، كقاؿ الزجاج : 
مىؿ ، قاؿ : كقيؿ : الخميؿ : الفقير ،  ىك المحبُّ الذم ليس في محبتو خى
فجائز أف يككف إبراىيـ سيمّْي خميؿ ا بأنَّو أحبَّو محبَّة كاممة ، كجائز أف 

                                                 

 ٕ/ٓ( ينظر : زاد المسير  ُ)

عرابو  ِ)  ُٗ/ِ( معاني القرآف كا 
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كقاؿ بعض أىؿ المغة : الخميؿ : َََو لـ يجعؿ فقره كفاقتو إالَّ إليويككف ألنَّ 
المحبُّ ، كالمحبُّ الذم ليس في محبتو نقص كال خمؿ ، كالمعنى : أنَّو كاف 

يحب اى ، كيحبو اي محبة ال نقص فييا كال خمؿ((
(ٔ)   

مَّ  و : ))تفسير الخي ة كقاؿ الدامغاني كما جاء في الكجو الرابع ما نصُّ
كالخبلؿ عمى ثبلثة أكجو : كالكجو الثالث : اإلقباؿ بالكجو ، قكلو سبحانو في 

(}يكسؼ :  ـٍ ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخؿي لىكي كهي أىٍرضن { يقبؿ ٗسكرة يكسؼ : )أىًك اٍطرىحي
ا ؛ ألبيّْف أنَّو لـ ينبّْو عمى أفَّ  عميكـ أبككـ بكجيو(( كقد نقمت كبلمو نصِّ

مَّة كالخبلؿ ، بؿ ىك مف جذر آخر ، حتى إفَّ الشاىد ىنا ال يعكد  إلى الخي
ؿُّ خبلِّ  مَّة كالخبلؿ ىك مف جذر خؿَّ يىخي أىؿ المغة فصمكا بينيما ، فالخي

مكالن  مكِّا كخىبلءن  (ٕ)كخي كجعؿ الراغب كمف تبعو  (ٖ)كيخمك مف جذر خىبل يىخمك خي
مَّة كالًخبلؿ في باب خؿَّ ، كاستشيدكا لو بق اسيكٍا كما تقدـ الخي كلو تعالى : )فىجى

مَّةه( كقكلو تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو  ًخبلىؿى الدّْيىاًر( كقكلو تعالى : )الَّ بىٍيعه ًفيًو كىالى خي
ًميبلن( ـى خى ذى الٌموي ًإٍبرىاًىي ( كقكلو تعالى : )كىاتَّخى كىالى ًخبلىؿه
كىي الشكاىد التي (ٗ)

بل ،  اشتممت عمييا األكجو الثبلثة األكلى ، كجعؿ كمف تبعو يخمك في باب خى
(}يكسؼ :  ـٍ ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ميكى كاستشيد لو بقكلو تعالى )يىٍخؿي لىكي  (٘){ٗكأصمو خى

مَّة كالخبلؿ ، كيخمك ، جذره كداللتو ، فمف التحريؼ البيّْف كاليدـ  فمكؿ مف الخي
 البيّْف التكحيد كالخمط بينيما في الكجو كالداللة 

                                                 

 ُِٕ/ِ( زاد المسير  ُ)

 ُّْ/ٓكلساف العرب  ِْٔ( ينظر : مقاييس المغة ص  ِ)

 ُْٖ/ٓكلساف العرب  ِْٔ( ينظر : مقاييس المغة ص  ّ)

كينظػر : عمػدة الحفػاظ لمحمبػي  َُٔ-ُٗٓ( ينظر : المفردات في غريب القػرآف ص  ْ)
  ٖٓٓ-ٔٓٓ/ِكبصائر ذكم التمييز  َّٓ-ِٗٓ/ُ

 ِّٓ-ُّٓ/ُكعمدة الحفاظ  ُْٔ( ينظر : المفردات في غريب القرآف ص  ٓ)
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حيرم كالدامغاني لمخميفة في القرآف الكريـ ذكر الالخميفة : -ٕ٘
 ثبلثة أكجو : 

األكؿ : بمعنى الخميفة ، كما قاؿ الحيرم ، أك بمعنى البدؿ ، كما 
اًعؿه ًفي األىٍرًض  بُّؾى ًلٍممىبلىًئكىًة ًإنّْي جى ٍذ قىاؿى رى قاؿ الدامغاني ، كقكلو تعالى : )كىاً 

ًميفىةن(}البقرة :   مف الجفّْ { يعني بدالن ممف مضى َّخى
الثاني : الذم يخمؼ ، كما قاؿ الحيرم ، أك بمعنى النبي ، كما قاؿ 
ًميفىةن ًفي األىٍرًض(}ص :  عىٍمنىاؾى خى الدامغاني ، كقكلو تعالى : )يىا دىاككدي ًإنَّا جى

ِٔ  } 
بلىًئؼى  ـٍ خى عىمىكي الثالث : السكاف ، كقكلو تعالى : )كىىيكى الًَّذم جى

ـٍ ُٓٔاألىٍرًض(}األنعاـ :  كي ـٍ أىف ييٍيًمؾى عىديكَّ بُّكي { كقكلو تعالى : )قىاؿى عىسىى رى
(}األعراؼ :  ـٍ ًفي األىٍرًض فىيىنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى يىٍستىٍخًمفىكي   (ٔ){ُِٗكى

جعؿ الحيرم الخميفة في الكجو األكؿ بمعنى الخميفة في قكلو تعالى  
بُّؾى ًلٍممىبلىًئكىًة ًإنّْي جى  ٍذ قىاؿى رى ًميفىةن( كىذا يعني أنَّو أبقى )كىاً  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى

 المفظ عمى معناه ، أم : جعمو يعني الخميفة بعينو .
 ممف كجعمو الدامغاني  بمعنى البدؿ ، يعني بدالن  الخميفة والبديؿ :

مضى مف الجفّْ ، كالبدؿ مرادؼ لمخبلفة ، قريب مف معناىا ، قاؿ ابف 
أصكؿ ثبلثة ، أحدىا : أف يجيء شيء بعد  فارس : ))الخاء كالبلـ كالفاء

شيء يقكـ مقامو ، كالثاني : خبلؼ قيدَّاـ ، كالثالث : التغيُّر ، فاألكؿ : 
مىؼي صدؽ مف أبيو ،  مىؼي : ما جاء بعد ، كيقكلكف : ىك خى مىؼي ، كالخى الخى
مىؼه  مىؼي سكء مف أبيو ، فإذا لـ يذكركا صدقنا كال سكءنا ، قالكا لمجيد : خى ، كخى

(}األعراؼ :  ٍمؼه ـٍ خى مىؼى ًمف بىٍعًدًى ٍمؼه ، قاؿ ا تعالى : )فىخى كلمردمء خى
نَّما سميت خبلفة ؛ ألفَّ الثاني ٗٓ{}مريـ : ُٗٔ { كالًخمّْيفى : الخبلفة ، كا 

                                                 

 َِْ-َِّكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ُْٗص ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم  ُ)
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يجيء بعد األكؿ قائمنا مقامو ، كتقكؿ : قعدتي خبلؼ فبلف ، أم : بعده ، 
كٍا بً  كىاًلًؼ(}التكبة : كالخكالؼ في قكلو تعالى : )رىضي { ألفَّ ٕٖأىف يىكيكنيكٍا مىعى اٍلخى

الرجاؿ يغيبكف في خركجيـ كمغاكراتيـ كتجاراتيـ ، كىفَّ يخمفنيـ في البيكت 
   (ٔ) كالمنازؿ((

كقاؿ الحمبي : ))كالخبلفة : النيابة عف الغير ، لغيبتو ، أك لعجزه ، 
بلؼ ا أكلياءه في أك لمكتو ، أك تشريؼ ، كعمى ىذا الكجو األخير استخ

اًت  اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ كىعى نيكا ًمنكي األرض ، كما قاؿ تعالى : )كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى
بُّؾى ًلٍممىبلىًئكىًة ٓٓلىيىٍستىٍخًمفىنَّييـ ًفي األىٍرًض(}النكر :  ٍذ قىاؿى رى { كقكلو تعالى : )كىاً 

ًميفىةن(}البقرة  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى { قيؿ : ىك بمعنى فاعؿ ؛ ألنَّو َّ: ًإنّْي جى
مىؼى مف كاف قبمو مف جفٍّ إف  خميفة ا تعالى تشريفنا لو بذلؾ ، كقيؿ : ألنَّو خى
صحَّ ، فالتاء فيو قياس ، كقيؿ : بمعنى مفعكؿ ؛ ألفَّ ا تعالى استخمفو في 
األرض ، فالتاء فيو ليست بقياس ، كقيؿ : كالنطيحة ، كالذبيحة ، كقكلو 

بلىًئؼى األىٍرًض(}األعراؼ : ت ـٍ خى عىمىكي جمع خميفة ،  { ُٓٔعالى : )كىىيكى الًَّذم جى
نحك ظرائؼ كظريفة ، كخمفاء األرض جمع خميفة عمى معنى التذكير ال عمى 
المفظ ، كالظاىر أنَّو جمع خميؼ ، نحك ظريؼ كظرفاء ، كالمخالفة أف يأخذ 

مىا أيًريدي كؿ كاحد طريقنا غير طريؽ اآلخر في حالو أ ك فعمو ، قاؿ تعالى : )كى
ٍنوي(}ىكد :  ـٍ عى ا أىٍنيىاكي ـٍ ًإلىى مى اًلفىكي                                              (ٕ){((ٖٖأىٍف أيخى

كقاؿ ابف فارس : )الباء كالداؿ كالبلـ أصؿ كاحد ، كىك قياـ الشيء 
كيقكلكف : بدٍَّلتي  مقاـ الشيء الذاىب ، يقاؿ : ىذا بدؿ الشيء كبديمو ،

ا يىكيكفي ًلي  ف لـ تأت لو ببدؿ ، قاؿ ا تعالى : )قيٍؿ مى الشيء : إذا غيَّرتىو ، كا 

                                                 

 ُّٔ-ُُٔكينظر : المفردات لمراغب ص  ِٕٔ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ِْٓ-ِّٓ/ُ( عمدة الحفاظ  ِ)
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كقاؿ الراغب : ))اإلبداؿ ، (ٔ){((ُٓأىٍف أيبىدّْلىوي ًمف ًتٍمقىاء نىٍفًسي(}يكنس : 
كالتبديؿ ، كالتبدؿ ، كاالستبداؿ : جعؿ شيء مكاف آخر ، كىك أعُـّ مف 

فإفَّ العكض ىك أف يصير لؾ الثاني بإعطاء األكؿ ، كالتبديؿ قد  العكض ،
ف لـ يأت ببدلو((   (ٕ) يقاؿ لمتغيير مطمقنا ، كا 

ف كانا مترادفيف  ، فالخميفة مف  فاالفرؽ ظاىر بيف الخميفة كالبدؿ ، كا 
يخمؼ مىف قبمو ، كيقكـ مقامو لمكتو ، أك لغيابو ، أك لعجزه ، أك لمتشريؼ ، 

يقـك مقاـ غيره ال لشيء مف ذلؾ ، بؿ لتبديؿ األفضؿ بدكنو ، كالبدؿ مف 
بُّؾى اٍلغىًنيُّ  كالمعنى المذككر لمخبلفة تجده ماثبلن بكضكح في قكلو تعالى : )كىرى
يًَّة  آ أىنشىأىكيـ مّْف ذيرّْ يىٍستىٍخًمٍؼ ًمف بىٍعًدكيـ مَّا يىشىاء كىمى ـٍ كى ًة ًإف يىشىٍأ ييٍذًىٍبكي ذيك الرٍَّحمى

(}األنعاـ :  قىٍكـو  ًريفى ـٍ ُّّآخى كي ـٍ أىف ييٍيًمؾى عىديكَّ بُّكي { كقكلو تعالى : )قىاؿى عىسىى رى
(}األعراؼ :  ـٍ ًفي األىٍرًض فىيىنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى يىٍستىٍخًمفىكي { كقاؿ تعالى : ُِٗكى
اًت لىيىٍستىخٍ  اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ كىعى ًمفىنَّييـ ًفي األٍرًض كىمىا )كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي

(}النكر :  ـٍ  { فاستخبلؼ قـك في األرض ال يككفٓٓاٍستىٍخمىؼى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي
ـٍ كىالى  إالٌ  كي ٍيرى بّْي قىٍكمنا غى يىٍستىٍخًمؼي رى بعد ىبلؾ مىف قبميـ ، كقاؿ تعالى : )كى

ًفيظه(}ىكد :  مىىى كيؿّْ شىٍيءو حى بّْي عى كنىوي شىٍيئنا ًإفَّ رى رُّ { كالمعنى : ))ييمككـ ٕٓتىضي
فػ))قكلو  (ٖ)كال تقدركف لو عمى ضر إذا أراد إىبلككـ ، أك أىمككـ((َََربي

( فيو كعيد ليـ باليبلؾ((تعالى : )كى  ـٍ ٍيرىكي بّْي قىٍكمنا غى يىٍستىٍخًمؼي رى
ذلؾ أفَّ  (ٗ)
 استخبلؼ قكـ غائبيف ال يككف إاٌل بإىبلؾ المخاطىبيف الحاضريف 

                                                 

 ٕٗ( مقاييس المغة ص  ُ)

كبصػػػػائر ذكم التمييػػػػػز  ُٖٔ-ُٕٔ/ُكينظػػػػر : عمػػػػػدة الحفػػػػاظ  ْْ( المفػػػػردات ص  ِ)
ِ/ُِٔ 

 ْٕ/ُِ( جامع البياف  ّ)

 ِٗ/ْالمسير  ( زاد ْ)
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أمَّا البدؿ فييؤتى بو ؛ ال ليقكـ مقاـ مىف قبمو لمكتو ، أك لغيابو ، أك 
ا عف غيره ، كليقك  ـ مقامو بصفة لعجزه ، أك لتشريفو ، بؿ ليككف عكضن

ـٍ  كي يىٍستىٍبًدٍؿ قىٍكمنا غىٍيرى ـٍ عىذىابنا أىًليمنا كى كٍا ييعىذٍّْبكي أفضؿ ، كقكلو تعالى : )ًإاٌل تىنًفري
(}التكبة :  مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره كهي شىٍيئنا كىالٌموي عى { كالمعنى كما جاء ّٗكىالى تىضيرُّ
كقاؿ تعالى :  (ٔ)اء فارسفي التفسير : يستبدؿ بكـ آخريف كأىؿ اليمف ، كأبن

(}محمد  ـٍ ـٍ ثيَـّ ال يىكيكنيكا أىٍمثىالىكي كي لٍَّكا يىٍستىٍبًدٍؿ قىٍكمنا غىٍيرى ف تىتىكى { كالمعنى : ّٖ)كىاً 
يستبدؿ قكمنا غيركـ مف العجـ ، عجـ فارس ، أك الركـ ، أك مف أىؿ 

  (ٕ)اليمف
ٍذ قيمٍ  نىا ًلٍممىبلًئكىًة ككرد لفظ البدؿ في مكضع كاحد ىك قكلو تعالى : )كىاً 

بًّْو أىفىتىتًَّخذيكنىوي  ديكا ًإال ًإٍبًميسى كىافى ًمفى اٍلًجفّْ فىفىسىؽى عىٍف أىٍمًر رى ـى فىسىجى ديكا الدى اٍسجي
(}الكيؼ :  ـٍ عىديكّّ ًبٍئسى ًلمظَّاًلًميفى بىدىالن ـٍ لىكي يَّتىوي أىٍكًليىاء ًمف ديكًني كىىي ذيرّْ { َٓكى

ك أنَّيـ استبدلكا طاعة الشيطاف كذريتو بطاعة أم : بئس ىذا البدؿ ، كى
بُّؾى ًلٍممىبلىًئكىًة ًإنّْي  (ٖ)ا ٍذ قىاؿى رى فيذا ىك معنى البدؿ ، فأمَّا قكلو تعالى  : )كىاً 

ًميفىةن( فقد قاؿ الطبرم في تفسيره : ))كالخميفة الفعمية مف  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى جى
إذا قاـ مقامو فيو بعده ، كما قاؿ قكلؾ : خمؼ فبلف فبلننا في ىذا األمر 

ـٍ خىبلىًئؼى ًفي األىٍرًض ًمف بىٍعًدًىـ ًلنىنظيرى كىٍيؼى  عىٍمنىاكي تعالى : )ثيَـّ جى
(}يكنس :  { يعني بذلؾ : أنَّو أبدلكـ في األرض منيـ فجعمكـ ُْتىٍعمىميكفى

خمفاء بعدىـ ، كمف ذلؾ قيؿ لمسمطاف األعظـ خميفة ؛ ألنَّو خمؼ الذم كاف 
فإف قاؿ قائؿ : فما الذم كاف َََبمو ، فقاـ باألمر مقامو ، فكاف منو خمفناق

                                                 

كأنػكار  َُُ/ٖكالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبػي  ِّٔ/ِ( ينظر : الكشاؼ لمزمخشرم  ُ)
 ُٖ/ّالتنزيؿ لمبيضاكم 

 ُٖٗ-ُٕٗ/ٕكزاد المسير  ٕٗ-ٖٕ/ِٔ( ينظر : جامع البياف لمطبرم  ِ)

 ُُّ/ٓكزاد المسير  َّّ/ُٓ( ينظر : جامع البياف   ّ)
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في األرض قبؿ بني آدـ ليا عامرنا ، فكاف بنك آدـ بدالن منو كفييا منو خمفنا ؟ 
عف ابف عباس : قاؿ : أكؿ مف َََقيؿ : قد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ

ا ، قاؿ : فبعث ا سكف األرض الجفى ، فأفسدكا فييا ، كقتؿ بعضيـ بعضن 
إبميس في جند مف المبلئكة ، فقتميـ إبميس كمف معو ، حتى ألحقيـ بجزائر 
البحكر ، كأطراؼ الجباؿ ، ثَـّ خمؽ آدـ فأسكنو إٌياىا ، فمذلؾ قاؿ : )ًإنّْي 
ًميفىةن( فعمى ىذا القكؿ )يككف المعنى( إنّْي جاعؿ في  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى جى

كقاؿ َََفّْ يخمفكنيـ فييا ، فيسكنكنيا كيعمركنيااألرض خميفة مف الج
ًميفىةن( أم : خمفنا يخمؼ  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى آخركف في تأكيؿ قكلو )ًإنّْي جى
ا ، كىـ كلد آدـ الذيف يخمفكف أباىـ آدـ ، كيخمؼ كؿّّ قرف منيـ  بعضيـ بعضن

 (ٔ) القرف الذم سمؼ قبمو((
ح البدؿ ، ذلؾ أفَّ استعمؿ الطبرم مع مصطمح الخبلفة مصطم 

ا تبديبلن ،  البدؿ يعني التغيير مطمقنا ، فيشمؿ معنى الخبلفة ؛ ألفَّ  فييا أيضن
كىك تبديؿ الخمؼ بالسمؼ ، لكفَّ ىذا التبديؿ ييسمَّى خبلفة ال بدالن ، لذلؾ 
ره كأكثر مف استعمالو ، كلـ يستعمؿ  غمَّب استعماؿ مصطمح الخبلفة ككرَّ

كاحدة ؛ ألفَّ الخبلفة ىك المعنى المراد ، كبيذا المعنى  مصطمح البدؿ إاٌل مرة
جاء تفسيره عند الطبرم ، كعند غيره كابف الجكزم الذم قاؿ في تفسير قكلو 
ًميفىةن( : ))كالخميفة ىك القائـ مقاـ غيره ،  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى تعالى : )ًإنّْي جى

كاألصؿ في الخميفة يقاؿ : ىذا خمؼ فبلف كخميفتو ، قاؿ ابف األنبارم : 
خميؼ بغير ىاء ، فدخمت الياء لممبالغة في مدحو بيذا الكصؼ ، كما 

 قالكا : عبلَّمة كنسَّابة كراكية ، كفي معنى خبلفة آدـ قكالف :
أحدىما : أنَّو خميفة عف ا في إقامة شرعو ، كدالئؿ تكحيده ، 

 كالحكـ في خمقو ، كىذا قكؿ ابف مسعكد كمجاىد .

                                                 

  ِِٗ-ِِٖ/ُ( جامع البياف  ُ)
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أنَّو خمؼ مف سمؼ في األرض قبمو ، كىذا قكؿ ابف عباس  كالثاني :
 (ٔ) كالحسف((

فالخميفة غير البدؿ في المغة كالتفسير ، فجعؿ األكؿ بمعنى الثاني 
 تحريؼ لداللتو لغة كتفسيرنا 

كجعؿ الحيرم الخميفة في الكجو الثاني بمعنى : الذم يخمؼ ، في 
عىٍمنى  ًميفىةن ًفي األىٍرًض( كالذم يخمؼ ىك قكلو تعالى : )يىا دىاككدي ًإنَّا جى اؾى خى

الخميفة بعينو ، كىذا يعني أنَّو أبقى الخميفة عمى بابو كمعناه ، كجعمو 
الدامغاني بمعنى النبي ، كبيف الخبلفة كالنبكة فرؽ لغكم ظاىر ، كلـ أجد في 
كتب المغة مف ذكر أفَّ الخبلفة قد تجيء بمعنى النبكة ، كىذا الكجو مف 

تفسير ال معنى لو ؛ ألفَّ جعؿ اآلية بتقدير : يا داكد إنَّا جعمناؾ نبيِّا حيث ال
، يقتضي أنَّو لـ يكف نبيِّا قبؿ تكجيو ىذا الخطاب إليو ، كىذا خبلؼ الكاقع ؛ 

ق( كانتياء َُٓلذلؾ لـ أجد في كتب التفسير بدءنا بتفسير مقاتؿ )ت : 
و ، قاؿ الطبرم : ـ( مف ذكر ىذا الكجَُٓٗبتقسير ابف عاشكر )ت : 

ًميفىةن ًفي األىٍرًض( يقكؿ تعالى ذكره :  عىٍمنىاؾى خى ))كقكلو تعالى : )يىا دىاككدي ًإنَّا جى
كقمنا لداكد : يا داكد إنَّا استخمفناؾ في األرض ًمف بعد مىف كاف قبمؾ ًمف 

ا بيف أىميا(( رسمنا حكمن
كقاؿ الزجاج : ))كبيذا جاز أف يقاؿ لمخمفاء :  (ٕ) 

كقاؿ الزمخشرم : ))أم : استخمفناؾ عمى الممؾ  (ٖ)ا في األرض(( خمفاء
في األرض ، كمف يستخمفو بعض السبلطيف عمى بعض الببلد كيممكو عمييا 
، كمنو قكليـ : خمفاء ا في أرضو كجعمناؾ خميفة ممف كاف قبمؾ مف 

                                                 

 ِٓ/ُزاد المسير  ( ُ)

كالمحػػػرر الػػػكجيز البػػػف  ْٗٓ/ّكينظػػػر : الكسػػػيط لمكاحػػػدم  ُٖٕ/ِّ( جػػػامع البيػػػاف  ِ)
 ُّْ/ُٓكالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  َِٓ/ْعطية 

عرابو  ّ)  ِْٕ/ْ( معاني القرآف كا 
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عمى ما  األنبياء القائميف بالحؽ ، كفيو دليؿ عمى أفَّ حالو بعد التكبة بقيتٍ 
أم : إمَّا أف يككف المعنى يا داكد إنَّا ))استخمفناؾ  (ٔ)كانت عميو لـ تتغيَّر((

عمى الممؾ فييا كالحكـ فيما بيف أىميا ، أك جعمناؾ خميفة ممف قبمؾ مف 
كاألكؿ أظير ، كالًمنَّة بو أعظـ ، فيك عميو َََاألنبياء القائميف بالحؽ
خبلفة تشريؼ ، كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو كىك  (ٕ)السبلـ خميفة ا تعالى((

( أم : صيَّرناؾ   عىٍمنىاؾى تعالى : )يىا دىاكدي( المعنى : كقمنا لو : يا داكد )ًإنَّا جى
ًميفىةن ًفي األىٍرًض( أم : تدبر أمر العباد مف قبمنا ، فكأنَّؾ خميفة عنَّا((  (ٖ))خى

حدثني إبراىيـ أبك زرعة ، ككاف قد َََكقاؿ ابف كثير : ))قاؿ ابف أبي حاتـ
قرأ الكتاب أفَّ الكليد بف عبد الممؾ قاؿ لو : أيحاسىب الخميفة ، فإنَّؾ قد قرأتى 
الكتاب كفقيتى ؟ فقمتي يا أمير المؤمنيف ، أقكؿ ؟ قاؿ : قؿ في أماف ا ، 

ـ عمى ا أـ داكد عميو السبلـ ؟ إفَّ ا قمتي : يا أمير المؤمنيف ، أنتى أكر 
َـّ تكعَّده في كتابو فقاؿ : )يىا دىاكيكدي ًإنَّا  تعالى جمع لو النبكة كالخبلفة ، ث
ؽّْ كىال تىتًَّبًع اٍليىكىل فىييًضمَّؾى  ًميفىةن ًفي األٍرًض فىاٍحكيـ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحى عىٍمنىاؾى خى جى

ا نىسيكا يىٍكـى عىف سىًبيًؿ المًَّو ًإفَّ  ـٍ عىذىابه شىًديده ًبمى الًَّذيفى يىًضمُّكفى عىف سىًبيًؿ المًَّو لىيي
  (ٗ){((ِٔاٍلًحسىاًب(}ص : 

فبيف الخميفة كالنبي فرؽ ظاىر في المغة كالتفسير ، فجعؿ األكؿ 
َـّ تأمَّؿ بيٍعدى الكجو الذم قاؿ بو  بمعنى الثاني تحريؼ ظاىر لغة كتفسيرنا ، ث

 عف المعنى المراد مف النًص القرآني ، كسياقو ، كتفسيره الدامغاني 
                                                 

كأنػػػػػكار التنزيػػػػػؿ  َِٓ/ْكينظػػػػػر : المحػػػػػرر الػػػػػكجيز البػػػػػف عطيػػػػػة  ٖٔ/ْ( الكشػػػػػاؼ  ُ)
 ّٔٓ/ْكفتح القدير لمشككاني  ِٖ/ٓلمبيضاكم 

 ُٖٕ/ُِ( ركح المعاني لآللكسي  ِ)

  َِ/ْ( زاد المسير  ّ)

 ْٔ/ٕ( تفسير القرآف العظيـ  ْ)



168 

 

كجعبل الخبلفة في الكجو الثالث بمعنى السكف في قكلو تعالى :   
بلىًئؼى األىٍرًض( قاؿ الطبرم : ))يقكؿ تعالى ذكره : لنبيو  ـٍ خى عىمىكي )كىىيكى الًَّذم جى

عىمى  بلىًئؼى محمد صمى ا عميو كسمـ ، كأٌمتو : كا )الًَّذم جى ( أييا الناس )خى ـٍ كي
األىٍرًض( بأف أىمؾ مىف كاف قبمكـ مف القركف كاألمـ الخالية ، كاستخمفكـ ، 

عف السُّدّْم )كىىيكى الًَّذم َََفجعمكـ خبلئؼ منيـ في األرض ، تخمفكنيـ فييا
بلىًئؼى األىٍرًض( قاؿ : أمَّا خبلئؼ األرض : فأىمؾ القركف ،  ـٍ خى عىمىكي جى

كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى : )كىىيكى الًَّذم   (ٔ)فييا بعدىـ((كاستخمفنا 
بلىًئؼى األىٍرًض( كلممفسريف فيمف خمفكا ثبلثة أقكاؿ :  ـٍ خى عىمىكي  جى

 أحدىا : أنَّيـ خمفكا الجٌف الذيف كانكا سكاف األرض ، قالو ابف عباس 
ا ، قالو ابف قتيبة  . (ٕ)كالثاني : أفَّ بعضيـ يخمؼ بعضن

  (ٗ)(((ٖ)لثالث : أفَّ أمَّة محمد خمىفٍت سائر األمـ ، ذكره الزجاجكا
 فأيف الكجو الذم قاؿ بو الحيرم كالدامغاني مف معنى اآلية كتفسيرىا؟ ! 

كجعؿ الدامغاني الخبلفة بمعنى السكف في قكلو تعالى : )قىاليكٍا أيكًذينىا 
ا ًجٍئتىنىا ًمف بىٍعًد مى ـٍ  ًمف قىٍبًؿ أىف تىٍأًتينىا كى كي ـٍ أىف ييٍيًمؾى عىديكَّ بُّكي قىاؿى عىسىى رى

( كالمراد مف الخبلفة الخبلفة  ـٍ ًفي األىٍرًض فىيىنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى يىٍستىٍخًمفىكي كى
بعينيا ، كىذا ىك الظاىر مف ظاىر اآلية ؛ ألفَّ استخبلؼ قكـ يككف بعد 

) ـٍ يىٍستىٍخًمفىكي يقكؿ : يجعمكـ تخمفكنيـ في  ىبلؾ مىف قبميـ ، قاؿ الطبرم : )))كى
كىك  (ٔ)تخمفكنيـ في أرضيـ ، أم : أرض مصر (٘)أرضيـ بعد ىبلكيـ((

                                                 

 ُّٓ/ٖ( جامع البياف  ُ)

 ُْٔ( ينظر : تفسير غريب القرآف ص  ِ)

عرابو  ( ّ)  ِّٓ/ِينظر : معاني القرآف كا 

 ُِٓ-ُِْ/ّ( زاد المسير  ْ)

 ّٔ/ٗ( جامع البياف  ٓ)
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كقاؿ القرطبي في شرح ىذه اآلية : ))جدد ليـ الكعد  (ٕ)قكؿ ابف عباس
كحققو ، كقد استخمفكا في مصر في زمف داكد كسميماف عمييما السبلـ ، 

أنَّيـ قالكا ذلؾ حيف خرج بيـ  كفتحكا بيت المقدس مع يكشع بف نكف ، كركم
فالظاىر أنَّيـ في  (ٖ)مكسى كتبعيـ فرعكف ، فكاف كراءىـ ، كالبحر أماميـ((

البدء كرثكا أرض فرعكف ، ثـ بعد ذلؾ سكنكا الشاـ ، كلك أراد معنى السكف 
قيٍمنىا ًمف بىٍعًدًه ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى   الستعمؿ لفظو ، كما جاء ىذا في قكلو تعالى : )كى

ـٍ لىًفيفنا(}اإلسراء :  اء كىٍعدي اآلًخرىًة ًجٍئنىا ًبكي { قاؿ َُْاٍسكينيكٍا األىٍرضى فىًإذىا جى
( أم : أرض الشاـ(( كقاؿ ابف الجكزم : ( ٗ)الطبرم : )))اٍسكينيكٍا األىٍرضى

( كفييا ثبلثة أقكاؿ ، أحدىا : فمسطيف  ))قكلو تعالى : )اٍسكينيكٍا األىٍرضى
ف عباس ، كالثاني : أرض ما كراء الصيف ، كالثالث : كاألردف ، قالو اب

  (٘)أرض مصر كالشاـ((
فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ الخبلفة في سكرة األعراؼ ؛ ألفَّ المراد 
مف األرض أرض فرعكف ، فكعد بني إسرائيؿ باستخبلفيا بعد ىبلكو ، كلـ 

ض غير أرض يستعمؿ المفظ نفسو في سكرة اإلسراء ؛ ألفَّ المراد مف األر 
مصر ، بؿ أرض الشاـ ، كىي ليست أرض فرعكف ليأمرىـ باستخبلفيا ؛ 

 لذلؾ أمرىـ بأف يسكنكا فييا 
فالخميفة يعني الخميفة بعينو في كؿ شاىد مف شكاىد األكجو المذككرة 

 ، كجعمو بمعاني ىذه األكجو تحريؼ لداللتو 
                                                                                                                

 ِِْ/ِ( ينظر : المحرر الكجيز  ُ)

 ُٖٗ/ّ( ينظر : ينظر : زاد المسير  ِ)

 َُٖ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف  ّ)

 َْٗ/ّكينظر : المحرر الكجيز  َِّ/ُٓ( جامع البياف  ْ)

 َٕ-ٗٔ/ٓ( زاد المسير  ٓ)
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كالدبر كاألدبار ذكر الحيرم كالدامغاني لمدابر الدبر واألدبار : -ٕٙ
 في القرآف الكريـ  سبعة أكجو :

األكؿ : الغابر أك اآلًخر ، كقكلو تعالى : )فىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍكـً الًَّذيفى 
(}األنعاـ :  ٍمدي ًلٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى قىطىٍعنىا دىاًبرى ْٓظىمىميكٍا كىاٍلحى { كقكلو تعالى : )كى

(}األعراؼ :  الًَّذيفى كىذَّبيكٍا ًبآيىاًتنىا ٍؤًمًنيفى مىا كىانيكٍا مي ٍينىا ِٕكى قىضى { كقكلو تعالى : )كى
(}الحجر :   {  ًٔٔإلىٍيًو ذىًلؾى األىٍمرى أىفَّ دىاًبرى ىىؤيالء مىٍقطيكعه مٍُّصًبًحيفى

ًئذو  ـٍ يىٍكمى لًّْي مىف ييكى الثاني : الظير ، أك الظيكر كقكلو تعالى : )كى
 { ُٔديبيرىهي(}األنفاؿ : 
ـي الثال لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي ث : المنيزمكف ، كقكلو تعالى : )كىاً 

(}آؿ عمراف :   {  ُُُاألىديبىارى
كأدخؿ الدامغاني الشاىديف في ىذا الكجو كالذم قبمو ضمف كجو 
ٍف كىافى  كاحد ، ىك الظيكر ، كأضاؼ إلييما شاىدنا ثالثنا ىك قكلو تعالى : )كىاً 

) وي قيدَّ ًمف ديبيرو  { ِٕ}يكسؼ : قىًميصي
ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى  الرابع : الخمؼ ، كقكلو تعالى : )كى

كد(}ؽ :  { يعني : خمؼ صبلة المغرب ، ركعتي السنة ، كقكلو َْالسُّجي
(}الطكر :  كـً ٍدبىارى النُّجي ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىاً  { كىك كقت الصبح ، ْٗتعالى : )كى

لفجر ، كجعؿ الدامغاني ىذا الكجو بمعنى : عقب شيء ، كأراد بو ركعتي ا
ٍمؼ السجكد ، بعد صبلة المغرب((  كقاؿ في الشاىد األكؿ : ))يعني : خى

الخامس : أدبر بمعنى ذىب ، كقكلو تعالى : )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ 
(}المدثر :   {ّّأىٍدبىرى

ًإفَّ السادس : األدبار يعني أدياف آبائيـ السابقة ، كقكلو تعالى : )
مىى أىٍدبىاًرًىـ(}محمد :  { يعني ديف آبائيـ ، كىي الييكدية ، ِٓالًَّذيفى اٍرتىدُّكا عى

ـٍ  مىى أىٍدبىاًرًى لٍَّكٍا عى بَّؾى ًفي اٍلقيٍرآًف كىٍحدىهي كى ذىا ذىكىٍرتى رى كقكلو تعالى : )كىاً 
 { يعني : رجعكا إلى أصناميـ كعكفكا عمى عبادتيا ْٔنيفيكرنا(}اإلسراء : 
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كفى اٍلقيٍرآفى ال سابع : التدبُّر ، يعني التفكُّر كقكلو تعالى : )أىفىبلى يىتىدىبَّري
ديكٍا ًفيًو اٍخًتبلىفنا كىًثيرنا(}النساء :  ٍيًر الٌمًو لىكىجى لىٍك كىافى ًمٍف ًعنًد غى   (ٔ) {ِٖكى

قاؿ الخميؿ : ))ديبيري كؿّْ شيء ًخبلؼ قيبيمو ما خبل قكليـ جعؿ فبلف 
ذنو كديبيرى أذنو ، كيقاؿ لمقكـ في الحرب : كلُّكىـ الديبيرى كاإلدبار ، قكلي دىٍبري أي 

دبار  كاإلدبار : التكلية نفسيا ، كأدبار السجكد ، أم : أكاخر الصمكات ، كا 
النجكـ عند الصبح في آخر الميؿ إذا أدبرت مكلّْية نحك المغرب ، كالدابر : 

ع األثر ، كقكلو تعالى : )كىالمٍَّيًؿ ًإذا التابع ، كدىبىرى يىٍدبيري دىٍبرنا ، أم : تب
(}ؽ :  { أم : كلَّى ليذىب ، كمف قرأ دىبىرى َْأىٍدبىرى

أم : تبع (ٕ)
كالتدبير : نىظىره في عكاقب األمكر ، كفبلف يتدبَّر أعجاز أمكر قد َََالنيار

كلَّت صدكرىا ، كاستدبر مف أمره ما لـ يكف استقبؿ ، أم : نظر فيو مستدبرنا 
  (ٖ)اقبة ما لـ يعرؼ مف صدره((فعرؼ ع

(}المدثر :  { ألنَّيا )كىالمٍَّيًؿ ًإذا ّّكالصحيح : )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى
(}المدثر :  ( فيك عمى ّّدىبىرى { قراءتاف متكاترتاف ، أمَّا )كىالمٍَّيًؿ ًإذا أىٍدبىرى

ي سكرة األكثر مف تصحيؼ الناشر ؛ ألنَّيا قراءة شاذة ، كما أفَّ ىذا اآلية ف
 المدثر ال في سكرة ؽ  

محققكف ، ىك استعماؿ أدبىرى كثمة فرؽ بيف دىبىرى كأدبىرى لـ ينتبو عميو ال
الزمنا ، كاستعماؿ دىبىرى تارة فعبلن الزمنا ، كتارة فعبلن متعدينا ، فعند  فعبلن 

استعمالو الزمنا يتحد مع أٍدبىرى في الداللة ؛ لذلؾ يقاؿ : دىبىرى الميؿي كأٍدبىرى : إذا 
تكلَّى ، كعند استعمالو متعدينا يككف بمعنى : تبع ؛ لذلؾ قاؿ الخميؿ كما تقدـ 

(}المدثر : ))كقكلو تعالى : )كىالمَّ  { أم : كلَّى ليذىب ، كمف قرأ ٍّّيًؿ ًإذا أىٍدبىرى
                                                 

                     ُُِكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  َُِ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)

(ِ )  ( يعني في القراءة الثانية : )كىالمٍَّيًؿ ًإذا دىبىرى

 َِٖ-ِٕٗ( العيف ص  ّ)
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دىبىرى ، أم : تبع النيار(( مف أجؿ ىذا التداخؿ بيف داللة القراءتيف فإفَّ عدـ 
ا كحركةن يربؾ الباحث ، كقد فات عمى المحققيف ضبطيما لما  ضبطيما نصِّ

 ذكرتيو سأشير إليو في مكضعو .
كدىبىرى َََالباب أفَّ الدُّبير خبلؼ القيبيؿ كقاؿ ابف فارس : ))فمعظـ

النياري كأدبىرى ، كذلؾ إذا جاء آخريه ، كىك ديبيريهي ، كدىبىٍرتي الحديثى عف فبلف : 
ؿى ،  إذا حدٍَّثتي بو عنو ، كىك مف الباب ؛ ألفَّ اآلًخر المحدّْث يىدبيري األكَّ

، كعمى ذلؾ يفسَّر قكلو  كالدابر : التابع ، يقاؿ : دىبىرى ديبكرناَََيجيء خمفو
(}المدثر :  ((ّّتعالى )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى { يقكؿ تبع النيارى

كفي ىذه القراءة  (ٔ)
( المثبتة في مقاييس المغة تصحيؼ ، كالصحيح إثبات القراءة  )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى

. )  األخرل )كىالمٍَّيًؿ ًإذا دىبىرى
كدابرة َََريه ديبكرنا : تبعو مف كرائوكقاؿ ابف سيده ))كدبىرىه يىٍدبي 

كدىبىرىهي يىٍدًبريه كيىٍدبيريه : تبل ديبيرىهي ، كجاء يدبرىـ : أم : َََاإلنساف : عيٍرقكبيو
كقاؿ الراغب : ))كديبيري الشيء ًخبلؼ القيبيؿ ، ككنى بيما عف  (ٕ)يتبعيـ((

كقرئ َََالعضكيف المخصكصيف ، كيقاؿ : ديٍبره كديبيره ، كجمعو أدبار
) كـً )كىأٍدبىارى النُّجي
(}الطكر :  (ٖ) كـً ٍدبىارى النُّجي { فػ)إدبار( مصدر مجعكؿ ْٗ)كىاً 

فكؽى النجـً ، كمف قرأ أدبار فجٍمعه ، كيشتؽ منو تارة  ـى الحاجّْ كخي ٍقدى ظرفنا نحك مى
باعتبار دىبىرى الفاعؿ ، كتارة باعتبار دىبىرى المفعكؿ ، فمف األكؿ قكليـ : دىبىرى 

، كأمس الدابر ، كباعتبار المفعكؿ قكليـ : دىبىرى السيـي اليدؼى : سقط  فبلف
ر كلمتابع ، إمَّا َََخمفو ، كدىبىرى فبلفه القكـى : صار خمفيـ كالدابر يقاؿ لممتأخّْ

كالتدبير : َََباعتبار المكاف ، أك باعتبار الزماف ، أك باعتبار المرتبة
                                                 

 َّٖ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُُّ-َُّ/ْ( المحكـ  ِ)

( بالفتح  قراءة شاذة  ّ) كـً  ( )كىأٍدبىارى النُّجي
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{ يعني ٓ)فىاٍلميدىبّْرىاًت أىٍمرنا(}النازعات :  التفكير في ديبير األمكر ، قاؿ تعالى :
))كأدبرى : أعرض ككلَّى ديبيرىه(( (ٔ)مبلئكة مككمة بتدبير أمكر((

))كفي  (ٕ) 
حديث عمر رضي ا عنو : كنت أرجك أف يعيش رسكؿ ا صمى ا عميو 

نا كسمـ حتى يىدبرى
بقيت ، أم : يخمفنا بعد مكتنا ، يقاؿ : دبرتي الرجؿى : إذا  

))كفي  (ٗ) ))كفي صفة الغيث : أرض مقبمة ، كأرض مدبرة(( (ٖ)بعده((
حديث الحج : لك استقبمتي مف أمرم ما استدبرت ما سٍقتي 

سيمّْيى دىبىرىاننا ؛ ألنَّو يىٍدبيري الثريا ، أم : َََ))كالدَّبىرىاف )محركة( نجـ(٘)اليٍدم((
 (ٙ) يتبعو((

مختمقة بطريقة الترادؼ ، فقد جعؿ األكجو المذككرة  الدابر واآلِخر :
الحيرم كالدامغاني الدابر في الكجو األكؿ بمعنى اآلًخر أك الغابر ، في قكلو 
( ، كاآلًخر  ٍمدي ًلٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى تعالى : )فىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍكـً الًَّذيفى ظىمىميكٍا كىاٍلحى

ف كانا مرادفيف لو قريب يف مف معناه ، كالدليؿ عمى كالغابر غير الدابر ، كا 
ذلؾ أفَّ أىؿ المغة فرَّقكا بينيا في التعريؼ ، فقد قالكا في الدابر ما تقدَّـ ذكره 

رة نقيض المتقدّْـ كالمتقدّْمة ري كاآلخو كاآلًخر : َََ، كقالكا في اآلًخر : ))كاآلخو
))كاآلًخر : ىك الباقي ، كاآلًخر :  (ٔ)))كاآلًخر : تاؿو لؤلكؿ(((2)الغائب((

                                                 

كبصػػػائر ذكم التمييػػػز  ْ-ّ/ِكينظػػػر : عمػػػدة الحفػػػاظ  ُِٕ-ُُٕ( المفػػػردات ص  ُ)
ِ/ٖٓٔ-ٖٕٓ 

 ْ/ِ( عمدة الحفاظ  ِ)

 كالحديث أخرجو البخارم  ُٓٓ/ُ( النياية في غريب الحديث كاألثر  ّ)

 َُْ/ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر  ْ)

 كالحديث أخرجو البخارم  ُِْ/ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر  ٓ)

  ُُْ/ُُ( تاج العركس  ٔ)

 َِ( العيف لمخميؿ ص  ٕ)
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ر يقابىؿ بو  (ٕ)خبلؼ األكؿ ، كنقيض المتقدّْـ(( ))كآًخر ييقابىؿ بو األكَّؿ ، كآخى
كالدليؿ الثاني عمى أفَّ اآلًخر غير الدابر عدـ صحة كقكع الثاني  (ٖ)الكاحد((

بر مكقع األكؿ ، كيؤدم معناه في تراكيب كثيرة ، فبل يصح مثبلن أف يقع الدا
ؿي كىاألًخري كىالظَّاًىري كىاٍلبىاًطفي كىىيكى ًبكيؿّْ  مكقع اآلخر في قكلو تعالى : )ىيكى األكَّ

ًميـه(}الحديد :  { ألفَّ اآلًخر ىنا ىك ا سبحانو ، ككذلؾ قكلو تعالى ّشىٍيءو عى
مىا ىيـ ًبمي  ًباٍليىٍكـً اآلًخًر كى نَّا ًبالٌمًو كى ًمفى النَّاًس مىف يىقيكؿي آمى (}البقرة : )كى { ٍٖؤًمًنيفى

فالمقصكد باليكـ اآلًخر ىنا يكـ القيامة ، أك الدار اآلخرة ، كلك قيؿ : كباليكـ  
الدابر ، لتغيَّر المعنى رأسنا عمى عقب ؛ ألفَّ اليكـ الدابر ينطبؽ عمى الدنيا 
ال عمى اآلخرة  ، ككذلؾ ال يصح أف تحؿَّ الدابرة محؿ اآلًخرة في نحك قكلو 

ٍنييـي اٍلعىذىابي كىالى  تعالى : فَّؼي عى يىاةى الدٍُّنيىا ًباآلىًخرىًة فىبلى ييخى كيٍا اٍلحى )أيكلىػًئؾى الًَّذيفى اٍشتىرى
(}البقرة :  كفى ري ـٍ يينصى  { ٖٔىي

كؾى  بىرى : إذا بقي ، قاؿ ا تعالى : )ًإنَّا مينىجُّ كقالكا في الغابر : ))غى
(}العنكبكت : كىأىٍىمىؾى ًإال اٍمرىأىتىؾى كىانىٍت مً  ))كالغابر :  (ٗ){((ّّفى اٍلغىاًبًريفى

ٍينىاهي كىأىٍىمىوي أىٍجمىًعيفى } { َُٕالماكث بعد مضٌي ما ىك معو قاؿ تعالى : )فىنىجَّ
(}الشعراء :  { يعني : فيمف بقي كلـ يسر ُُٕ-ًَُٕإال عىجيكزنا ًفي اٍلغىاًبًريفى

                                                   (٘) مع لكط((
كالدابر كما تقدـ تعريفو التابع الذم يتبع مف قبمو كيخمفة في سيرتو  

كعممو ، فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ الدابر في قكلو تعالى : )فىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍكـً 
                                                                                                                

 َّ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ٓٔ/ُ( لساف العرب  ِ)

 ُٕ( المفردات لمراغب  ص  ّ)

 َْٕ( مقاييس المغة ص  ْ)

 ُّٕ( المفردات ص  ٓ)
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الًَّذيفى ظىمىميكٍا( كنحكه ؛ ألفَّ المراد قطع دابر الذيف تبعكا مىف قبميـ ، كخمفكىـ 
في الظمـ ، فالدابر يعني التالي كالتابع ، كتتمة مىف خمفو في فعمو ، كليس 
كذلؾ اآلًخر ، كالغابر ، فجعؿي الدابر بمعنى اآلًخر أك الغابر تحريؼ لداللتو 

 في المغة كالتفسير 
عىبل الدبر في الكجو الثاني بمعنى الظير ، في  ظير :الدبر وال كجى

ف كاف  ًئذو ديبيرىهي( كالظير كاآلًخر غير الدبر ، كا  ـٍ يىٍكمى لًّْي مىف ييكى قكلو تعالى : )كى
ا أفَّ أىؿ المغة فرَّقكا بينيما  مردافنا لو قريبنا مف معناه ، كالدليؿ عمى ذلؾ أيضن

ما تقدـ ، بأنَّو خبلؼ القيبيؿ ، كقالكا في التعريؼ ، فقد قالكا في الديبير 
كقمَّب األمرى ظيرنا لبطف ، كيقاؿ : َََ))كالظير مف كؿّْ شيء خبلؼ البطف

ًرب زيده الظيرى كالبطفى  كيقاؿ : بصير الظير كالبطف ، قاؿ بعضيـ : َََضي
كفي َََكالظاىر خبلؼ الباطفَََالظير لفظ القرآف ، كالبطف تأكيمو

ؿي كىاألًخري كىالظَّاًىري كىاٍلبىاًطفي كىىيكى ًبكيؿّْ شىٍيءو التنزيؿ العزيز : )ىي  كى األكَّ
ًميـه(}الحديد :   (ٔ){((ّعى

مىف   فالقرآف الكريـ استعمؿ الدبر مف دكف الظير في قكلو تعالى : )كى
ًئذو ديبيرىهي( ألنَّو أراد أف يككف خبلؼ القبؿ ، ال خبلؼ البطف ، كبيذا  ـٍ يىٍكمى لًّْي ييكى

جاء في كبلـ العرب ، فقد كرد قكليـ  : ميقًبؿ غير ميٍدًبر ، كلـ يرد :  المعنى
مقبؿ غير ميٍظًير ، كقكليـ : أقبؿ الراكب كأدبر ، كقرنكا : أقبىؿى كقىبىؿى بًػ : دىبىرى 

كأىدبىر ، كقكليـ : قبَّح ا ما قىبىؿى منو كما دىبىرى 
))كعف أبي ىريرة رضي  (ٕ)

صمى ا عميو كسمـ : أرأيتى إف قيًتمتي في سبيؿ ا ا عنو قاؿ رجؿ لمنبي 
ميقببًلن غير ميدًبر ، أيكفّْر ا عني سيئاتي ؟ قاؿ : نعـ ، ثـ سكت ساعة ، 
قاؿ : أيف السائؿ آنفنا ؟ فقاؿ الرجؿ فيا أنا ذا ، قاؿ : ما قمتى ؟ قاؿ : أرأيتى 

                                                 

 ََِ-ُٖٗ/ٗ( لساف العرب  ُ)

 ََّكمعاني القرآف لؤلخفش ص  ٖٗ/ّنظر : معاني القرآف لمفراء ( ي ِ)
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 عني سيئاتي ؟ قاؿ : نعـ ر اإف قيًتمتي في سبيؿ ا ميقًببلن غير ميدًبر ، أيكفّْ 
فالمراد مف الدبر في قكلو  (ٔ)الديف سارَّني بو جبريؿ آنفناٍ . لمنسائي(( إالٌ 

ًئذو ديبيرىهي( الدبر بعينيا ، كجعميا بمعنى الظير تحريؼ  ـٍ يىٍكمى لًّْي مىف ييكى تعالى : )كى
 لداللتيا في المغة كالتفسير

ث بمعنى المنيزميف ، في قكلو كجعىؿى الحيرم األدبار في الكجو الثال
( كىك كشاىد الكجو السابؽ معنى  ـي األىديبىارى لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي تعالى : )كىاً 
كتركيبنا كتفسيرنا  ، قاؿ الطبرم في تفسير شاىد ىذا الكجو ، الكجو الثالث ، 

ـي األىدي  لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي ( يعني بذلؾ : آية آؿ عمراف : ))قكلو تعالى : )كىاً  بىارى
ف يقاتمكـ أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل يييزىمكا عنكـ فيكلككـ أدبارىـ  كا 
( كناية عف انيزاميـ ؛ ألفَّ المنيـز  ـي األىديبىارى لُّككي انيزاما ، فقكلو تعالى : )ييكى
ؿ ظيره إلى جية الطالب ىربنا إلى ممجأ ، كمكئؿ يئؿ إليو منو ، خكفنا  يحكّْ

، كالطالب في أثره ، فدبر المطمكب حينئذ محاذم كجو الطالب عمى نفسو 
  (ٕ)اليازمة((

كقاؿ في تفسير شاىد الكجو السابؽ الكجو الثاني ، آية األنفاؿ : )يىا 
ـي األىٍدبىارى } لُّكىي كٍا زىٍحفان فىبلى تيكى مىف ُٓأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا ًإذىا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري { كى

يّْ  فان لًّْقتىاؿو أىٍك ميتىحى رّْ ًئذو ديبيرىهي ًإالَّ ميتىحى ـٍ يىٍكمى لًّْي زان ًإلىى ًفئىةو فىقىٍد بىاء ًبغىضىبو مّْفى الٌمًو ييكى
(}األنفاؿ :  ًبٍئسى اٍلمىًصيري ـي كى يىنَّ مىٍأكىاهي جى { ))يقكؿ : فبل تكٌلكىـ ُٔ-ُٓكى

ـٍ  لًّْي مىف ييكى ظيكركـ فتيزمكا عنيـ ، كلكف اثبتكا ليـ فإفَّ ا معكـ عمييـ )كى
ًئذو ديبيرىهي( يقكؿ : كمف يكٌليـ منكـ  كاختمؼ أىؿ العمـ في حكـ َََظيرهيىٍكمى

ـٍ يىٍكمىًئذو ديبيرىهي( ىؿ ىك خاص في أىؿ بدر ، أـ ىك في  لًّْي مىف ييكى قكلو تعالى )كى

                                                 

رقػػـ الحػػديث  ٖ/ِ( جمػػع الفكائػػد مػػف جػػامع األيصػػكؿ كمجمػػع الزكائػػد لمحػػافظ الييثمػػي  ُ)
َُِٔ 

 ِٔ/ْ( جامع البياف  ِ)
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كقاؿ آخركف : بؿ َََالمؤمنيف جميعنا ، فقاؿ قـك : ىك ألىؿ بدر خاصة
ىذه اآلية حكميا عاـ في كؿّْ مف كلى الدبر عف العدكّْ منيزمنا((
(ٔ) 

( كقاؿ الكاحدم  ـي األىديبىارى لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي في آية آؿ عمراف : )))كىاً 
كقاؿ في آية األنفاؿ : ))قاؿ  (ٕ)أم : ينيزمكف فيجعمكف مآخيرىـ مما يميكـ((

ـي  لُّكىي الزجاج : إذا كافقتمكىـ لمقتاؿ فبل تنيزمكا كىك قكلو تعالى : )فىبلى تيكى
( أم : ال تجعمكا ظيكركـ مم ًئذو ديبيرىهي( يرل أنَّو األىٍدبىارى ـٍ يىٍكمى لًّْي مىف ييكى ا يمييـ  )كى

))  ( ٖ) منيـز
 ) ـي األىديبىارى لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي كقاؿ البيضاكم في آية آؿ عمراف : )))كىاً 

( باالنيزاـ (ٗ)ينيزمكا(( ـي األىٍدبىارى لُّكىي أم : َََكقاؿ في آية األنفاؿ )))فىبلى تيكى
                                                     (٘)حفيف ، يدٌبكف إليكـ ػ كتدٌبكف إلييـ فبل تنيزمكا((إذا لقيتمكىـ متزا

فشاىد الكجو الثالث كشاىد الكجو الثاني ، تركيبيما كسياقيما كاحد ، 
كمعناىما كاحد ، كالكناية في كمييما كاحدة ، كتفسيرىما كاحد ، فإذا صحَّ أف 

ًئذو ديبيرىهي( بمعنى الظير  يككف الدبر في ـٍ يىٍكمى لًّْي مىف ييكى شاىد الكجو الثاني )كى
كبتقدير : كمف يكٌليـ يكمئذ ظيره ، صحَّ أف يككف في شاىد الكجو الثالث 
ف يقاتمككـ  ( بيذا المعنى نفسو كبتقدير : كا  ـي األىديبىارى لُّككي ـٍ ييكى ف ييقىاًتميككي )كىاً 

ذا صحَّ أف  يككف بمعنى المنيزميف في شاىد الكجو الثالث يكٌلككـ الظيكر، كا 
ف يقاتمككـ يكٌلككـ منيزميف ، صحَّ أف يككف بيذا المعنى نفسو  كبتقدير : كا 
في شاىد الكجو الثاني كبتقدير : كمف يكٌليـ يكمئذ منيزمنا ، فكتب الكجكه ىذه 

                                                 

 ِّٗ-ِّٔ/ٗ( جامع البياف  ُ)

 َْٖ/ُ( الكسيط  ِ)

عرابو لم ْْٖ/ِ( الكسيط  ّ)  ِّٖ/ِزجاج كينظر : معاني القرآف كا 

 ّّ/ِ( أنكار التنزيؿ  ْ)

 ّٓ/ّ( أنكار التنزيؿ  ٓ)
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ا ، أتراىا كما ادعى الزركشي كمحققكىا كتب لغة خدمٍت كتاب ا ، أـ أنَّي
 كتب ليك كلىًعب عبثٍت بكتاب ا ؟!

كأدخؿ الدامغاني الشاىديف في ىذا الكجو كالذم قبمو ضمف كجو 
وي قيدَّ ًمف  ٍف كىافى قىًميصي كاحد ، ىك الظيكر ، كأضاؼ إلييما شاىدنا ثالثنا : )كىاً 

(}يكسؼ :  { كىذا الشاىد ىك ضمف قكلو تعالى : )كىاسيتىبىقىا اٍلبىابى ِٕديبيرو
قىدَّ  ٍف أى كى زىاء مى وي ًمف ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيّْدىىىا لىدىل اٍلبىاًب قىالىٍت مىا جى رىادى ًبأىٍىًمؾى ٍت قىًميصى

فى أىٍك عىذىابه أىًليـه } سيكىءنا ًإالٌ  شىًيدى ِٓأىف ييٍسجى دىٍتًني عىف نٍَّفًسي كى { قىاؿى ًىيى رىاكى
وي قيدَّ مً  دىقىٍت كىىيكى ًمفى الكىاًذًبيفى }شىاًىده مٍّْف أىٍىًميىا ًإف كىافى قىًميصي { ِٔف قيبيؿو فىصى

(}يكسؼ :  اًدًقيفى وي قيدَّ ًمف ديبيرو فىكىذىبىٍت كىىيكى ًمف الصَّ ٍف كىافى قىًميصي { ِٕ-ِٓكىاً 
فسياؽ اآلية كاضح في أنَّو أراد مف الدبر الذم ىك خبلؼ القبؿ ، ال الظير 

(الذم ىك خبلؼ البطف ؛ لذلؾ قاؿ : )قيدَّ ًمف دي  ( كقاؿ : )قيدَّ ًمف قيبيؿو  بيرو
كجعىؿى الحيرم األدبار ، كاإلدبار في  األدبار واإلدبار والخمؼ :

ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى  ٍمؼى ، في قكلو تعالى : )كى الكجو الرابع بمعنى خى
ًمفى المَّ  ٍمؼى صبلة المغرب(( كقكلو تعالى : )كى كد( كجعمو بتقدير : ))خى ٍيًؿ السُّجي

( كجعؿ الدامغاني ىذا الكجو بمعنى : عقب شيء ،  كـً ٍدبىارى النُّجي فىسىبٍّْحوي كىاً 
ر القدـ ، كجاء في الحديث نيي المصمي أف يضع أىٍليىتيو عمى  كالعىًقب : مؤخَّ
ًقبيو ، كجئتؾ في عىًقب الشير بفتح العيف ككسر الباء ، أك سككنيا ، أم :  عى

ؿ ، كجئتؾ عقب رمضاف ، أم : آخره ، كفي ألياـ بقيٍت منو عشرة أك أق
حديث عمر رضي ا عنو أنَّو سافر في عقب رمضاف ، أم : في آخره ، 
كقد بقيت منو بقية ، كفي المزىر : في عقب ذم الحجة ، يقاؿ بالفتح 

كالكسر لما قىريب مف التكممة ، كبضـ فسككف لما بعدىا
كقد تقدـ تعريؼ  (ٔ)

كـ : إذا كلىَّ أمرىـ فمـ يبؽ منو بقية ، كدىبىرى بعد الدبر ، تقكؿ : أدبر الق

                                                 

 ِْٗ-ِْٕ/ّكتاج العركس  ُِْ/َُ( ينظر : لساف العرب  ُ)
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إقباؿ ، كدىبىرىت لو الريح بعدما قىبىمىت
فالقرآف الكريـ استعمؿ اإلدبار ؛ ألنَّو  (ٔ)

ما أراد آخر الصبلة بؿ  انقضاءىا كتكلَّييا ، فأمرنا سبحانو أف نسبحو بعيد 
ماؿ اإلدبار كاألدبار ال الفراغ منيا ، ال قبيمو ، كىذا المعنى يتعيَّف باستع

باستعماؿ العقب كاألعقاب ، كالدامغاني مع أنَّو جعؿ ىذا الكجو بمعنى عقب 
كد( قاؿ في  ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى السُّجي ، كجعؿ مف شكاىده قكلو تعالى : )كى
ٍمؼ السجكد ، بعد صبلة المغرب(( كىذا خمط بيف  ىذا الشاىد : ))يعني : خى

 الكجو ، كمعنى شاىده ، ككافؽ الحيرم في معناه كتقديره  . معنى
كد(   ))قاؿ أبك العباس )ثعمب( في قكلو عز كجؿ : )كىأىٍدبىارى السُّجي
قاؿ : اختار الكسائي في السجكد فتح األلؼ ، عمى الجمع ؛ ألف لكؿ سجدة 

ٍدبىارى النُّ  ( )كىأىٍدبىارى ديٍبرنا ، كالنجكـ ليا ديٍبره كاحد في السحر، فتقكؿ )كىاً  كـً جي
كد((( كىذا ما قاؿ بو بعض أىؿ المغة كالتفسير ، فقد قاؿ الكاحدم :  (ٕ) السُّجي

كد( بكسر اليمزة ، مصدر أدبىر الشيءي إدبارنا : إذا كلَّى ،  ٍدبىارى السُّجي )))كىا 
)) ٍمؼى كقاؿ ابف سيده :  (ٖ) كمف فتح اليمزة ، جعمو جمع ديبير بمعنى خى

( فمف  ٍدبىارى ( )كىاً  دباره : أكاخر الصمكات ، كقد قرئ )كىأىٍدبىارى ))كأدباري السجكد كا 
( فمف باب : خفكؽ  ٍدبىارى ٍمؼى ككراءى ، كمف قرأ )كىاً  ( فمف باب خى قرأ )كىأىٍدبىارى

 (ٗ) ((َََالنجـ ، قاؿ ثعمب
عريفيـ مف تذكرتي غير مرة أٌف غرض أىؿ المغة ، كأىؿ التفسير 

لمفظ كتفسيره إيضاحو كفيـ معناه ، ال عمى أفَّ المفظ المعرّْؼ كالمفسّْر ، 
اٌل فكيؼ يصح أف  يعني المعرَّؼ  كالمفسَّر بعينو ، بخبلؼ أىؿ الكجكه ، كا 

                                                 

 ُْٓ/ُُ( ينظر : تاج العركس  ُ)

 َُّ/ٗكينظر : المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده  ّٖ/ُ( مجالس ثعمب  ِ)

 ُُٕ/ْ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ّ)
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مىؼ ككراء ؟! ألفَّ كبلِّ مف اإلدبار ، كاألدبار في  نجعؿ األدبار بمعنى خى
ٍمؼى : مف ظركؼ اآليتيف يدؿَّ ىنا عمى الزماف ، كقد أ جمع النحاة عمى أفَّ خى

المكاف المبيمة ، كلـ يرد لمزماف ، كىك مف أسماء الجيات الست ، كىي : 
فكؽ ، كتحت ، كيميف ، كشماؿ ، كأماـ أك قيدَّاـ ، كخمؼ أك كراء ، كظرؼ 
المكاف المبيـ ما لـ يكف لو أقطار تحصره ، كنيايات تحيط بو ، نحك : 

ص ما كاف لو حدّّ كنياية نحك : الدار ، كالمسجد ، ، كالمخت جمستي خمفؾ
  (ٔ)كالجامع ، كالسكؽ

كد( بكسر  ٍدبىارى السُّجي قاؿ القرطبي : ))قرأ نافع كابف كثير كحمزة )كىا 
اليمزة عمى المصدر مف أدبر الشيءي إدبارنا : إذا كلىَّ ، كقرأ الباقكف : 

كد( بفتحيا جمع ديبير ، كىي ق راءة عمي كابف عباس ، كمثاليا )كىأىٍدبىارى السُّجي
طينيبه كأطناب ، أك ديٍبر ، كقيٍفؿ كأقفاؿ ، كقد استعممكه ظرفنا ، نحك : جئتؾ 
ٍدبىارى  في دبر الصبلة ، كفي أدبار الصبلة ، كال خبلؼ في آخر الطكر )كىاً 
( أنَّو بالكسر مصدر ، كىك ذىاب ضكئيا إذا طمع الفجر الثاني(( كـً  (ٕ)النُّجي

 (ٖ)فسبحو ))كقت إدبارىا مف آخر الميؿ ، كقيؿ صبلة الفجر(( كالمعنى :
كد( بالفتح ، كىك  ( بالكسر ، )كىأىٍدبىارى السُّجي كـً ٍدبىارى النُّجي كد( )كىاً  ٍدبىارى السُّجي )كىاً 
جمع ديبير ، كبلىما يدؿ عمى الزماف ، كمنصكب عمى الظرفية الزمانية ، 

                                                 

كشػػرح  ّٕٓ/ُ( ينظػر : المقتصػد فػي شػػرح رسػالة اإليضػاح ، لعبػػد القػاىر الجرجػاني  ُ)
 ِْٔ/ُكشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  ُٖٗالممػػع فػػي النحػػك ، ألبػػي الحسػػف البػػاقكلي ص 

كالمحػػرر فػػػي النحػػػك  ُِٓكشػػرح شػػػذكر الػػذىب فػػػي معرفػػة كػػػبلـ العػػػرب البػػف ىشػػػاـ ص 
كفرائد النحك الكسيمة  ُٕٔ/ِكالمنيؿ الصافي في شرح الكافي لمدماميني  ِْٖ/ِلميرمي 

 ْْٗكشرح المٌككدم عمى اآلجركمية ص  ِِٓشرح  الدرَّة اليتيمة ص 

 ِٔ-ِٓ/ُٕ( الجامع ألحكاـ القرآف  ِ)

 ُِٕ/ٓ( فتح القدير  ّ)



181 

 

ـى الحاج ، أم  ٍقدى : كقت مقدـ الحاج ، كآتيؾ خفكؽ كىك كقكليـ : جئتي مى
النجـ ، كصبلة الفجر ، أم : آتيؾ كقت خفكؽ النجـ ، ككقت صبلة الفجر ، 
كسافرتي طمكع الشمس ، أم : سافرتي كقت طمكع الشمس ، ككؿُّ ىذا عمى 
حذؼ كقت ، أم : كقت ذلؾ ، كحذؼ المضاؼ في ىذا الباب ىك المستعمؿ 

جئتؾ ديبيرى الشير ، كفي ديبيًره ، كجئتؾ ديبيرى في أكثر الكبلـ ؛ ألنَّو يقكلكف : 
الصبلة ، أم : عىًقبى الصبلة ، كالجمع أدبار ، كيقاؿ : جئتؾ أدبار الشير ، 
كفي أدباره ، كجئتؾ أدبار الصبلة ، كفي أدبارىا ، أم : في أعقابيا ، كنحك 

ييا ىذه األسماء كالمصادر تجعؿ ظركفنا ، عمى تقدير إضافة أسماء الزماف إل
ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى  ، كيحذؼ اتساعنا في الغالب ، فقكلو تعالى : )كى
كد( تقديره : كمف الميؿ فسبحو ككقت أدبار السجكد ، كقكلو تعالى :  السُّجي
( تقديره : كمف الميؿ فسبحو ككقت إدبار  كـً ٍدبىارى النُّجي ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىاً  )كى

كفي ىاتيف اآليتيف أمر مف ا جؿ ذكره أف نسبحو بعد الفراغ مف  النجكـ ،
  (ٔ)الصبلة 

فكيؼ تسنَّى لمحيرم ، كالدامغاني جعؿ ظرؼ الزماف بتقدير ظرؼ 
ٍمؼى صبلة المغرب(( ))كخمؼ  المكاف ؟! ككيؼ يصح تقديرىما : ))خى

؛ فمف  السجكد(( ؟! ألفَّ صبلة المغرب كالسجكد عبلقتيا بالزماف ال بالمكاف
غير المفيد ، بؿ مف الغمط النحكم أف تقكؿ : أزكرؾ خمؼ صبلة المغرب ، 

                                                 

كمعػػػػاني القػػػػراءات ألبػػػػي َُْٖكص  َُِٔ( ينظػػػػر : إعػػػػراب القػػػػرآف لمنحػػػػاس ص  ُ)
 ّٖٔ/ْكالحجة في عمػؿ القػراءات السػبع ألبػي عمػي النحػكم  ُْٔصكر األزىرم  ص من
كالكشػػؼ عػػف كجػػكه  ِّٗ/ِكمشػػكؿ إعػػراب القػػرآف لمكػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػي  ْْٖ، 

 ُْٕ/ِكالتبياف فػي إعػراب القػرآف لمعكبػرم  ِٖٔ-ِٖٓ/ِالقراءات السبع كعمميا لمقيسي 
كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػػب لرضػػػي الػػػػديف  كشػػػػرح َّْ/ُكشػػػرح المفصػػػؿ البػػػػف يعػػػيش  ِْْ، 

 ٗٗ/ٓكفتح القدير لمشككاني  ِْ/ِاالسترابادم 
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أك خٍمؼى السجكد ، كالصحيح أف تقكؿ : أزكرؾ بعد صبلة المغرب ، أك بعد 
 السجكد 

كفضبلن عف ىذا الخطأ النحكم ، ما الداعي كما المسكغ إلى القكؿ 
ًمفى المَّ  كد( بالكجو الذم يقتضي جعؿ قكلو تعالى :  )كى ٍيًؿ فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى السُّجي

ًمفى المٍَّيًؿ  ٍمؼى السجكد ، كجٍعؿى قكلو تعالى : )كى بتقدير : كمف الميؿ فسبحو كخى
ٍمؼى النجكـ ؟! فأيف كبلـ  ( بتقدير : كمف الميؿ فسبحو كخى كـً ٍدبىارى النُّجي فىسىبٍّْحوي كىاً 

ـى ال نبقي المفظ ا لقرآني عمى بابو كداللتو ، ا مف ىذيف التقديريف ؟! ًل
كنكتفي بشرحو كتفسيره كما ىك الحاؿ في كتب التفسير مف دكف إدخالو في 

 باب الكجكه ؟! 
دبار السجكد ؛ ألنَّو أراد  كالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ أدبار السجكد ، كا 
تسبيحو في أعقابيا ، أم : أراد أف يعيَّف معنى تسبيحو بعد الفراغ مف 

، كلك استعمؿ ظرؼ زماف مبيـ عمى شاكمة ظرؼ المكاف الصبلة مباشرة 
( كػ)بىٍعدى( لـ يتعيَّف ىذا المعنى ، بؿ المتدَّ كقت األمر بالتسبيح  ٍمؼى المبيـ )خى

 حتى كقت الصبلة التي تمييا .
ٍمؼى تحريؼ لمتركيب القرآني داللة  فجعؿ اإلدبار كاألدبار بمعنى خى

لى كبلـ ركيؾ ال تجده إال في كبلـ كلغة كنحكنا ، كتحكيمو مف كبلـ بميغ إ
 العكاـ  

كجعؿ كبلىما أدبر في الكجو الخامس بمعنى ذىىىبى ، في قكلو 
( ))قرأ ابف كثير ، كابف عامر ، كأبك عمرك ، كأبك  تعالى : )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى
 بكر عف عاصـ ، كالكسائي : إذا دىبىرى ، بفتح الداؿ ، كقرأ الباقكف : إٍذ أدبىرى 

ف كاف مرادفنا لو قريبنا  (ٔ)، بقطع األلؼ كسككف الذاؿ(( كذىب غير أدبر كا 

                                                 

كينظر : الحجة في عمػؿ القػراءات  ُّٓ( معاني القراءات ألبي منصكر األزىرم ص  ُ)
 ِْٕ/ِكالكشؼ عف كجكه القراءات السبع لمقيسي  ْْٖ/ْالسبع ألبي عمي النحكم 
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مف معناه ، فيجب إبعاده عف باب الكجكه الذم يقتضي القكؿ بمعنى الكجو 
دخالو في باب التفسير الذم تتعدد فيو األقكاؿ  عمى سبيؿ القطع كالتعييف ، كا 

ينو ، قاؿ ابف الجكزم ، كالمرادفات التي يراد منيا إيضاح المعنى ال تعي
 ))كىؿ معنى القراءتيف كاحد أـ ال ؟ فيو قكالف :

ىذا قكؿ الفراء ، كاألخفش ، َََأحدىما : أنيما لغتاف بمعنى كاحد
 كثعمب .

)بفتح الخاء كالبلـ( كأدبىرى بمعنى  مىؼى ( بمعنى خى كالثاني : أفَّ )دىبىرى
لى ىذا المعنى ذىب أبك عبيدة كابف  كلَّى يقاؿ : دبرني فبلف جاء خمفي ، كا 

  (ٔ) قتيبة((
( قرأىا ابف عباس :  قاؿ الفراء : ))كقكلو تعالى : )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى
( كمجاىد كبعض أىؿ المدينة كذلؾ ، كقرأىا كثير مف  )كىالمٍَّيًؿ ًإذا دىبىرى

(الناس :  )كىالمٍَّيًؿ إً  لغتيف ، يقاؿ : دىبىرى النياري  كال أراىما إالٌ ٍَََذ أىٍدبىرى
ؿ الراكب كأدبر ، كالشتاءي كالصيؼي كأدبر ، ككذلؾ قىبىؿى كأقبؿى ، فإذا قالكا : أقب

نَّيما في المعنى عندم لكاحد(( لـ يقكلكه إالٌ   (ٕ)بألؼ ، كا 
فالقكؿ األكؿ جعؿ أدبىرى كدٌبرى في القراءتيف بمعنى كاحد ، يقاؿ : دىبىرى 

   (ٖ)ى أك بمعنى : إذا تكلىَّ ذاىبناكأدٌبرى : إذا تكلَّ 

                                                 

 ُِٓ/ٖ( زاد المسير  ُ)

  ٖٗ/ّ( معاني القرآف  ِ)

كمعػػاني  ُّٗ/ِٗكجػػامع البيػػاف لمطبػػرم  ََّ( ينظػػر : معػػاني القػػرآف لؤلخفػػش ص  ّ)
 ّْٕ/ِكالكشػػػؼ عػػػف كجػػػكه القػػػراءات السػػػبع  ُّٓالقػػػراءات ألبػػػي منصػػػكر األزىػػػرم ص 

كفػػػػػتح القػػػػػدير  ََُّكمػػػػػدارؾ التنزيػػػػػؿ لمنسػػػػػفي ص  ِِٔ/ٓكأنػػػػػكار التنزيػػػػػؿ لمبيضػػػػػاكم 
 ََّ/ِٗكالتحرير كالتنكير  ُْٓ/ُٓلمعاني لآللكسي كركح ا ُُْ/ٓلمشككاني 
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( إذا أدبر النيار فكاف في  آخره  كقاؿ أبك عبيدة : )))كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى
ذا أدبر : إذا كلَّى(( كفي ىذا النص  (ٔ)يقاؿ : دبرني : جاء خمفي ، كا 

تصحيؼ يربؾ الباحث لـ ينتبو عميو المحقؽ ، كال بدَّ أف يككف في األصؿ 
( إذا دىبىرى النيارى فكاف في آخره  يقاؿ : عمى النح ك اآلتي : )))كىالمٍَّيًؿ إذا دىبىرى

ذا أدبر : إذا كلَّى(( كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ الطبرم :  دبرني : جاء خمفي ، كا 
( إذا دىبىرى النيارى فكاف في آخره   ))كقاؿ بعض البصرييف : )كىالمٍَّيًؿ إذا دىبىرى

ذا أدبر : إذا كلَّى((قاؿ : يقاؿ : دبرني : جاء خم كال شؾَّ أفَّ  (ٕ)في ، كا 
 ) المقصكد ببعض البصرييف أبك عبيدة ، كقاؿ ابف قتيبة : )))كىالمٍَّيًؿ ًإذا دىبىرى
مىفىني : إذا  مىفىو ، يقاؿ : دىبىرىني فبلف كخى أم : جاء بعد النيار ، كما تقكؿ : خى

(}المدثر : كفي المساف : )))كىالمٍَّيًؿ ًإذا دىبى  (ٖ)جاء بعدم(( { أم : تبع ّّرى
النيارى قبمو((
 (ٗ)  

كالحقيقة كاستنادنا إلى ما نبَّيتي عميو أنَّو ال فرؽ بيف دىبىرى كأٍدبىرى في 
المعنى عند استعماؿ كؿٍّ منيما فعبلن الزمنا ، نحك : دىبىرى الميؿي كأدبر ، لكف 

متعدينا ، كبتقدير :  تعماؿ دىبىرى مف دكف أدبىرى فعبلن الفرؽ بينيما يككف عند اس
مىؼى النيارى ، كجاء بعده ،  دىبىرى الميؿي النيارى ، فصار بيذا التعدم بمعنى : خى

ا لك استعمؿ مثمو متعدينا كبتقدير : أدبىرى الميؿي  كيككف أٍدبىرى بيذا المعنى أيضن
أنَّو كما رأيت اقتصرت كتب المغة عمى ذكر أمثمة تعدم الفعؿ  النيارى ، إالٌ 

                                                 

كىذا ىك النص كمػا ىػك مثبػت فػي مجػاز الفػرآف ألبػي عبيػدة  ُِٖ( مجاز القرآف ص  ُ)
فػػي ىػػذه الصػػفحة ، بتحقيػػؽ أحمػػد فريػػد المزيػػدم ، الطبعػػة األكلػػى ، دار الكتػػب العمميػػة ، 

 ـُِْٕق=ََِٔبيركت ، لبناف 

 ُّٗ/ِٗ( جامع البياف  ِ)

 ْٕٗفسير غريب القرآف البف قتيبة ص ( ت ّ)

 ُُِ-َُِ/ٓ( لساف العرب  ْ)
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ي مف دكف الرباعي ، فقد كرد فييا مثبلن : الدابر بمعنى التابع ، كدىبىرىه  الثبلث
نا  يىٍدبيريه : تبع األثرى ، أك تبل ديبيرىهي ، كجاء يىٍدبيريىيـ : أم : يتبعيـ ، كحتى يىٍدبيرى
، أم : يخمفنا ، كدىبىرى فبلف القكـى ، أم : صار خمفيـ ، كدىبىرى السيـي اليدؼى : 

لدَّبىراف نجـ يىٍدبيري الثريا ، فقد كردت ىذه األمثمة في دىبىرى ، يىدبر سقط خمفو ، كا
: الميٍدًبر  ييدبر )بضـ الياء( فمـ يرد مثبلن  )بفتح الياء( كلـ يرد نحكىا في أٍدبىرى 

نا ، أك أدبر  بمعنى التابع ، أك أدبره ييٍدبره ، أك جاء ييٍدبرىـ ، أك حتى ييٍدبرى
سيـي اليدؼى ، أك ييٍدبيري الثريا ، فيذا ىك سرُّ قكؿ فبلف القكـى ، أك أدبر ال

الفريؽ الثاني الذم ذىب إلى التفريؽ بينيما ، بجعؿ أدبىرى بمعنى تكلَّى ، 
مىؼى أك تبع .  كجعؿ دىبىرى بمعنى خى

 ) فػقد جعؿ الحيرم كالدامغاني  أدبر في قكلو تعالى : )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى
التفسير بمعنى تكلَّى ، ك)ذىب( ك)تكلَّى( ، لفظاف بمعنى ذىب ، كجعمو أىؿ 

( ك)أدبر( ككؿه منيما ال يمثؿ الدبر أك اإلدبار بعينو ، بؿ  مرادفاف لػ)دىبىرى
المعنى القريب منو ، فيما مف ىذا الجانب كما جاز أف نجعؿ أدبر بمعنى 
ى ذىب ، جاز بالقدر نفسو أف نجعمو بمعنى تكلىى ، كاألكلى جعمو بمعنى تكلَّ 

؛ ألنَّو يعدُّ أقرب المعاني إليو ، حتى إنَّو قيًرف بو في المغة كفي التعريؼ ، 
جاء في المساف : ))ككلَّى الشيءي كتكلَّى : أدبر ، كتكلَّى عنو أعرض عنو ، 

 كقكلو : 
دّْم      إذا ما امرؤه كلَّى عميَّ بكدّْه   كأدبر لـ يصدر بإدباره  كي

(}التكبة : كالتكلية تككف انصرافنا ،  لٍَّيتـي مٍُّدًبًريفى { ِٓقاؿ ا تعالى : )ثيَـّ كى
(}آؿ عمراف  ـي األىديبىارى لُّككي كقد كلَّى الشيءي َََ{ُُُككذلؾ قكلو تعالى : )ييكى

كتكلَّى : إذا ذىب ىاربنا كمدبرنا((
كمع أفَّ تكلىَّ يعدُّ أقرب المعاني إلى أدبر  (ٔ)
ا بينيما ؛ ألفَّ المفظ القرآني فإنَّو ال يعنيو بعينو ، بؿ يبقى ا لفرؽ الداللي قائمن

                                                 

 ِٖٓ-ِْٖ/ُٓ( لساف العرب  ُ)
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ال يطابؽ معناه إاٌل المفظ نفسو ، فبيف أدبر كىذه المعاني المرادفة فرؽ ظاىر 
، كىك أفَّ ذىب الشيء  ، كتكلَّى ، كمضى ، كانقضى ، تعني بصفة عامَّة 

أنَّو  االبتعاد عف الشيء كاإلعراض كاالنصراؼ عنو ، أمَّا أدبر الشيءي فيعني
كالَّؾ دبره ، فيككف كناية عف انيزامو منؾ ، أك تكلَّيو عنؾ ، فجعؿ أدبر 

 بمعنى ذىب كقصره عمى ىذا المعنى تحريؼ متعمد لداللتو  . 
كجعؿى الدامغاني األدبار في الكجو السادس يعني أدياف آبائيـ 

مىى أىٍدبى  اًرًىـ( قاؿ الطبرم : السابقة ، في قكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى اٍرتىدُّكا عى
مىى أىٍدبىاًرًىـ( يقكؿ ا عز كجؿَّ : إفَّ  ))كقكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى اٍرتىدُّكا عى
الذيف رجعكا القيقرم عمى أعقابيـ كفارنا با مف بعد ما تبيَّف ليـ 

))أم : رجعكا كفارنا(((ٔ)الحؽ((
فميس المراد إذف مف إدبارىـ ديف آبائيـ ،  (ٕ) 

 بؿ الرجكع كالتكلّْي إليو ، عف ديف ا ، كىذا ىك اإلدبار بعينو 
بَّؾى ًفي اٍلقيٍرآًف  ذىا ذىكىٍرتى رى كجعمو في ىذا الكجو في قكلو تعالى : )كىاً 

ـٍ نيفيكرنا( يعني : رجعكا إلى أصناميـ ك  مىى أىٍدبىاًرًى لٍَّكٍا عى عكفكا عمى كىٍحدىهي كى
ا ، بغضّْ النظر عمَّا رجعكا إليو  عبادتيا ، كىذا الرجكع ىك اإلدبار بعينو أيضن
ا إلى أصناميـ  ، كلـ أجد في كتب التفسير ىذا التقييد بأنَّو كاف رجكعن
كالعككؼ عمى عبادتيا ؛ ألنَّيـ ىـ عمى ىذا الحاؿ قبؿ أف يذكر الرسكؿ 

نَّما صمى ا عميو كسمـ ربو ، كيدعك إلى تك  حيده ، كينيى عف الشرؾ بو ، كا 

                                                 

 ٗٔ/ِٔ( جامع البياف  ُ)

 ُّٗ/ٕ( زاد المسير  ِ)
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لٍَّكٍا  ذا ذكرت ربؾ في القرآف كحده كى المعنى كما جاء في كتب التفسير : كا 
مىى أعقابيـ نفكرنا ، كىربنا مف استماع التكحيد  عى
(ٔ ) 

كجعؿ التدبر في الكجو السابع يعني التفكُّر في قكلو تعالى : )أىفىبلى 
( كقد كفى اٍلقيٍرآفى تقدـ أفَّ ))التدبير : نىظىره في عكاقب األمكر ، كفبلف  يىتىدىبَّري

يتدبَّر أعجاز أمكر قد كلَّت صدكرىا ، كاستدبر مف أمره ما لـ يكف استقبؿ ، 
أم : نظر فيو مستدبرنا فعرؼ عاقبة ما لـ يعرؼ مف صدره((
ا  (ٕ) كتقدـ أيضن

ميدىبّْرىاًت أفَّ ))التدبير : التفكير في ديبير األمكر ، قاؿ تعالى : )فىالٍ 
قاؿ الزمخشرم :  (ٖ){ يعني مبلئكة مككمة بتدبير أمكر((ٓأىٍمرنا(}النازعات : 

( تىدىبُّري األمر : تأمُّميو كالنظر في أدباره ، كما يؤكؿ إليو  كفى اٍلقيٍرآفى )))أىفىبلى يىتىدىبَّري
   (ٗ)في عاقبتو كمنتياه ، ثـ استعمؿ في كؿٍّ تأمُّؿ((

ؽ مف الدبر ، فالتدبر سمي تدبرنا ؛ ألنَّو يعني : فالتدبر كالتدبير مشت
التفكير في ديبير األمكر ، فالدبر كما اشتؽ منو يعني الدبر بعينو ، كجعمو 

 بمعاني األكجو المذككره تحريؼ لداللتو 
تقدـ اختبلؼ أىؿ المغة كالتفسير في داللة القراءتيف المتكاترتيف 

()كىالمَّيٍ  (}المدثر : )كىالمٍَّيًؿ ًإٍذ أىٍدبىرى { كالذم أراه أفَّ الفعؿ الرباعي : ًّّؿ ًإذا دىبىرى
أدبر ييدبر ، فعؿ الـز ، كقكلؾ : أدبر الميؿي ، معناه : تكلَّى الميؿي ، فناسب 

                                                 

كمعػاني  َُٗ/ُٓكجػامع البيػاف لمطبػرم ُْٓ( ينظر : مجاز القرآف ألبي عبيػدة ص  ُ)
عرابػو لمزجػاج  كأنػكار التنزيػؿ  ُٓٗ/َُكالجػامع ألحكػاـ القػرآف لمقرطبػي   ُٗٗ/ّالقػرآف كا 

  ِٕٖ/ّكفتح القدير لمشككاني  ِٕٓ/ّلمبيضاكم 

 َِٖ-ِٕٗ( العيف ص  ِ)

كبصػػػائر ذكم التمييػػػز  ْ-ّ/ِحفػػػاظ كينظػػػر : عمػػػدة ال ُِٕ-ُُٕ( المفػػػردات ص  ّ)
ِ/ٖٓٔ-ٖٕٓ 

 ِٗٓ/ُ( الكشاؼ  ْ)
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دخكؿ )إذ( عميو ؛ ألنيا ظرؼ لما مضى مف الزماف ، فتككف قراءة : )كىالمٍَّيًؿ 
( تعني : كالميؿ إذ ذىبى كمضى ، أ مَّا الفعؿ الثبلثي : دبر يىدبر ، ًإٍذ أىٍدبىرى

فيك فعؿ متعدٍّ ، كفي قكلؾ : دبر الميؿي ، مفعكؿ محذكؼ ، كالتقدير : دىبىرى 
مىفىو كجاء بعده ، فتككف  الميؿي النيارى ، كالمعنى تبع الميؿي النيار ، أم : خى

( تعني : كالميؿ إذا حؿَّ كجاء ، فناسب دخكؿ )إذا(  قراءة : )كىالمٍَّيًؿ ًإذا دىبىرى
عميو ؛ ألنَّيا ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف ، كالحكمة مف ىاتيف القراءتيف ىك 
أنَّو سبحانو أراد أف يجمع بيف القسـ بالميؿ في حاؿ ذىابو كمجي النيار ، 

 كالقسـ بو في حاؿ مجيئو كذىاب النيار
 قاؿ الدامغاني : ))تفسير الدُّكلة عمى كجييف :الدُّولة : -ٕٚ

يىكيكفى ديكلىةن  فكجو منيما : الدُّكلة يعني القسمة ، قكلو تعالى : )كىٍي ال ى
(}الحشر :  ـٍ  { يعني قسمة بيف األغنياء منكـ ٕبىٍيفى األٍغًنيىاء ًمنكي

ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى  ًتٍمؾى األيَّا كالكجو الثاني : الدُّكلة بعينيا ، قكلو تعالى : )كى
 (ُ){((َُْالنَّاًس(}آؿ عمراف : 

جعؿ الدامغاني الدُّكلة في الكجو األكؿ بمعنى القسمة في قكلو 
ًلًذم اٍلقيٍربىى  ًلمرَّسيكًؿ كى مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى تعالى : )مَّا أىفىاء المَّوي عى

مىا كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىٍي ال يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى األٍغًنيى  ـٍ كى اء ًمنكي
ٍنوي فىانتىييكا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب(  ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي آتىاكي
كالقسمة غير الدُّكلة ، قاؿ ابف فارس : ))الداؿ كالكاك كالبلـ أصبلف ، 

ر : يدؿُّ عمى أحدىما : يدؿُّ عمى تحكيؿ شيء مف مكاف إلى مكاف ، كاآلخ
ضعؼ كاسترخاء ، أمَّا األكؿ : فقاؿ أىؿ المغة : انداؿ القكـ : إذا تحكلكا مف 
مكاف إلى مكاف ، كمف ىذا الباب : تداكؿ القكـي الشيءى بينيـ : إذا صار مف 
بعضيـ إلى بعض ، كالدَّكلة كالدُّكلة لغتاف ، كيقاؿ : بؿ الدُّكلة في الماؿ ، 

                                                 

 ُِٔ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)
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يا ذلؾ مف قياس الباب ؛ ألنَّو أمر يتداكلكنو ، كالدَّكلة في الحرب ، ك  نَّما سمّْ ا 
كقاؿ : ))لقاؼ كالسيف  (ُ)فيتحكَّؿ مف ىذا إلى ذاؾ ، كمف ذاؾ إلى ىذا((

كالميـ أصبلف صحيحاف ، يدؿُّ أحدىما عمى جماؿ كحسف ، كاآلخر عمى 
 (ّ) ))كقسمة الميراث ، كقسمة الغنيمة تفرقيا عمى أربابيا(((ِ)تجزئة شيء((

( مف التداكؿ  ـٍ يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى األٍغًنيىاء ًمنكي قاؿ ابف قتيبة : )))كىٍي ال ى
كقاؿ الزجاج : ))عمى معنى : كيبل يككف  (ْ)، أم : يتداكلو األعنياء بينيـ((
( الفيء )ديكلىةن(  (ٓ) الفيء دكلة : أم : متداكالن(( يىكيكفى كقاؿ الكاحدم : )كىٍي ال ى

داكلو القكـ بينيـ ، ليذا مرة ، كليذا مرة )بىٍيفى األٍغًنيىاء كىك اسـ لمشيء يت
( يعني الرؤساء يعمؿ فيو كما يعمؿ في الجاىمية(( ـٍ ًمنكي

))ألفَّ أىؿ  (ٔ) 
الجاىمية كانكا إذا غنمكا أخذ الرئيس ربعيا لنفسو ، كىك الًمرباع ، ثـ 

ا بعد المرباع ما شاء ، كفييا قاؿ شاعرىـ :  لؾ الًمرباع يصطفي منيا أيضن
))كالمقصكد  (ٕ) منيا كالصفايا ، كي ال يعمؿ كما كاف يعمؿ في الجاىمية((

مف ذلؾ إبطاؿ ما كاف معتادنا في العرب قبؿ اإلسبلـ مف استئثار قائد 
الجيش بأمكر مف الغنائـ ، كىي : المرباع ، كالصفايا ، كما صالح عميو 

                                                 

 ُُٖكينظر : المفردات لمراغب ص  َّٓ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ْٕٕ( مقاييس المغة ص  ِ)

 َِْ( المفردات ص  ّ)

 َْٔ( تفسير غريب القرآف ص  ْ)

عرابو  ٓ)  ُُٕ/ٓ( معاني القرآف كا 

كزاد المسػػػػػير البػػػػػف  ْٕ-ْْ/ِٖكينظػػػػػر : جػػػػػامع البيػػػػػاف لمطبػػػػػرم ِّٕ/ْ( الكسػػػػػيط  ٔ)
 ِّ-ِِ/ٖالجكزم 

 ُٔ/ُٖ( الجامع ألحكاـ القرآف  ٕ)
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د ا بف عنمة الضٌبٌي عدكه دكف قتاؿ ، كالنشيطة ،  كالفضكؿ ، قاؿ عب
 يخاطب ًبسطاـ بف قيس سيد بني شيباف ، كقائدىـ في أيَّاميـ : 
 لؾ الًمرباع منيا كالصفايا    كحكمؾ كالنشيطة كالفضكؿ

فالمرباع : ربع الغنائـ كاف يستأثر بو قائد الجيش ، كالصفايا : 
قائد النفيس مف الغنائـ الذم ال نظير لو فتتعذر قسمتو كاف يستأثر بو 

الجيش ، كأمَّا حكمو فيك ما أعطاه العدك مف الماؿ إذا نزلكا عمى حكـ أمير 
الجيش ، كالنشيطة : ما يصيبو الجيش في طريقو مف ماؿ عدكىـ قبؿ أف 
يصمكا إلى مكضع القتاؿ ، كالفضكؿ : ما يبقى بعد قسمة الغنائـ مما ال يقبؿ 

كلة بضـ الداؿ : ما كالدُّ َََالقسمة عمى رؤكس الغزاة ، مثؿ بعير كفرس
فجعؿ  (ُ)يتداكلو المتداكلكف ، كالتداكؿ : التعاقب في التصرؼ في شيء((

الفيء قسمة يعني : تجزئتو أجزاء ، كتكزيع ىذه األجزاء عمى مستحقييا ، أمَّا 
ؿ الفيء مف رئيس إلى رئيس ، أم : انتقالو  جعؿ الفيء دكلة ، فيعني : تحكَّ

غير القسمة ، كالفرؽ بيّْفه بينيما فجعميا بمعناىا  مف غني إلى غني ، فالدُّكلة
( تحريؼ لدالتيا في  ـٍ يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى األٍغًنيىاء ًمنكي في فكلو تعالى : )كىٍي ال ى
المغة كالتفسير ، بؿ ىك خبلؼ المعنى المراد مف النص القرآني ، كخبلؼ ما 

الثاني يعني الدكلة أمر ا بو ، فيككف معنى ىذا الكجو ىك بمعنى الكجو 
 بعينيا

 قاؿ الدامغاني : ))تفسير الذات عمى كجييف :الذات : -ٕٛ

الذات يعني المشاجرة كالخصكمة ، قكلو تعالى : :  فكجو منيما
(}األنفاؿ :  ـٍ كٍا ذىاتى ًبٍيًنكي  {ُ)فىاتَّقيكٍا الٌموى كىأىٍصًمحي

كالكجو الثاني : ذات يعني الضمير كالحاؿ ، قكلو تعالى : )كىالٌموي 
ديكًر(}آؿ عمراف :  ًميـه ًبذىاًت الصُّ { كقكلو تعالى : )ذىكىاتىا ُْٓعى

                                                 

 ٕٔ/ِٖ( التحرير كالتنكير  ُ)
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(}الرحمف :  { كقكلو ٕ{ كقكلو تعالى : )ذىاًت الشٍَّككىًة(}األنفاؿ : ْٖأىٍفنىافو
نَّتى  ـٍ جى نَّتىٍيًي بىدٍَّلنىاىيـ ًبجى (}سبأ : تعالى : )كى  (ُ){((ٍُٔيًف ذىكىاتىى أيكيؿو

جعؿ الدامغاني الذات في الكجو األكؿ بمعنى المشاجرة كالخصكمة 
( ))قاؿ الميث : ذك : اسـ  ـٍ كٍا ذىاتى ًبٍيًنكي في قكلو تعالى )فىاتَّقيكٍا الٌموى كىأىٍصًمحي
ناقص ، كتفسيره : صاحب ذلؾ ، كقكلؾ : فبلف ذك ماؿ ، أم : صاحب 

الميث : كتقكؿ في تأنيث )ذك( ذات ، تقكؿ : ىي ذات قاؿ َََماؿ
(}الرحمف : َََماؿ كتقكؿ : كىما ذكاتا ماؿ ، قاؿ ا تعالى : )ذىكىاتىا أىٍفنىافو
كتقكؿ َََكتقكؿ في جمع )ذك( ىـ ذكك ماؿ ، كىفَّ ذكات ماؿَََ{ْٖ

سيفى ؛  العرب : لقيتو ذا صباح ، كلك قيؿ : ذات صباح ، مثؿ ذات يكـ ، لىحى
ألفَّ )ذا( ك)ذات( يراد بيما كقت مضاؼ إلى اليكـ كالصباح ، أمَّا قكلو 
( فإفَّ أبا العباس أحمد بف يحيى  ـٍ كٍا ذىاتى ًبٍيًنكي تعالى : )فىاتَّقيكٍا الٌموى كىأىٍصًمحي
قاؿ : أراد الحالة التي لمبيف ، ككذلؾ : أتيتؾ ذات العشاء ، أراد الساعة التي 

( حقيقة فييا العشاء ، كقاؿ أبك  ـٍ إسحاؽ : معنى )ذىاتى ًبٍيًنكي
توَََ(ِ)كصمكـ كقاؿ ابف األنبارم في قكلو َََكذات الشيء حقيقتو كخاصَّ

ديكًر(}األنفاؿ :  ًميـه ًبذىاًت الصُّ { معناه : بحقيقة القمكب ّْعز كجؿ : )ًإنَّوي عى
دُّكفى أىفَّ  تىكى ٍيرى  مف المضمىرات ، فتأنيث )ذات( ليذا المعنى ، كما قاؿ : )كى غى

(}األنفاؿ :  ـٍ { فأنَّث عمى معنى الطائفة ، كما يقاؿ : ٕذىاًت الشٍَّككىًة تىكيكفي لىكي
ذات يكـ ، فيؤنثكف ؛ ألفَّ مقصدىـ : لقيتو مرة في يكـ ، كقكلو تعالى : 

بىت تَّ  ذىا غىرى ـٍ ذىاتى اٍليىًميًف كىاً  تىرىل الشٍَّمسى ًإذىا طىمىعىت تَّزىاكىري عىف كىٍيًفًي ـٍ )كى يي ٍقًرضي

                                                 

 ِِّ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

عرابو لمزجاج  ِ)  ِّْ/ِ( ينظر : معاني القرآف كا 
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اًؿ(}الكيؼ :  { أراد بػ)ذات( الجية ؛ فمذلؾ أنَّثيا ، أراد : جية ُٕذىاتى الشّْمى
  (ُ)ذات يميف الكيؼ ، كذات شمالو((

( ))فإف  ـٍ كٍا ذىاتى ًبٍيًنكي قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو تعالى : )كىأىٍصًمحي
( قمتي : أحكاؿ بينكـ ، يعن ـٍ ي ما بينكـ مف قمتى : ما حقيقة )ذىاتى ًبٍيًنكي

لمَّا كانت األحكاؿ مبلبسة َََاألحكاؿ ، حتى تككف أحكاؿ إلفة كمحبَّة كاتفاؽ
كقاؿ ابف عطية : ))ك)ذات( في ىذا المكضع (ِ)لمبيف قيؿ ليا : ذات البيف((

أم : ىك عنده بتقدير : كأصمحكا بينكـ  (ّ)يراد بيا نفس الشيء كحقيقتو((
( قد  ذاتو ، أم : جكىره كحقيقتو ، كقاؿ ـٍ الحمبي : ))قكلو تعالى : )ذىاتى ًبٍيًنكي

تقدـ الكبلـ عمى )ذات( في آؿ عمراف ، كىي ىنا صفة لمفعكؿ محذكؼ 
تقديره : كأصمحكا أحكاالن ذات افتراقكـ كذات كصمكـ ، أك ذات المكاف 
المتصؿ بكـ ، فإفَّ )بيف( قد قيؿ إنَّو يراد بو ىنا الفراؽ ، أك الكصؿ ، أك 

اؿ الزجاج كغيره : إفَّ )ذات( ىنا بمنزلة حقيقة الشيء كنفسو ، الظرؼ ، كق
  (ْ) كقد أكضح ذلؾ ابف عطية((

ديكًر(}آؿ عمراف :  ًميـه ًبذىاًت الصُّ كقاؿ في قكلو تعالى : )ًإفَّ الٌموى عى
{ ))كمعنى قكلو : )ًبذىاًت( أم : بالمضمرات ذكات الصدكر ، فػ)ذات( ُُٗ

، فحذؼ المكصكؼ ، كأقيمت صفتو مقامو ىنا تأنيث )ذم( بمعنى صاحب 
كقاؿ اآللكسي في قكلو  (ٓ) ، أم : عميـ بالمضمىرات صاحبة الصدكر((

                                                 

 َُ/ٔكينظر : لساف العرب  ََُّ-ُِٗٗ/ِ( تيذيب المغة لؤلزىرم  ُ)

 ُٖٗ/ِ( الكشاؼ  ِ)

 ََٓ/ِ( المحرر الكجيز  ّ)

 ْْٕ/ٗكالمباب في عمـك الكتاب البف عادؿ الدمشقي  ٕٓٓ-ٔٓٓ/ٓ( الدر المصكف  ْ)
ا مف دكف أف ينسبو إليو .  كصاحب ىذا الكتاب دائمنا ما ينقؿ كبلـ الحمبي نصِّ

 ََٓ-ْٗٗ/ٓكالمباب في عمـك الكتاب  ّّٕ/ّ( الدر المصكف  ٓ)
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ديكًر(}آؿ عمراف :  ًميـه ًبذىاًت الصُّ { ))فػ)ذات( بمعنى ُْٓتعالى : )كىالٌموي عى
كقاؿ ابف عاشكر : ))ك)ذات(  (ُ)صاحبة ال بمعنى ذات الشيء كنفسو((

)ذك( الذم ىك بمعنى صاحب ، ككقع في كبلميـ يجكز أف تككف مؤنث 
ـٍ ذىاتى  نيقىمّْبييي لى غيرىما كقكلو تعالى : )كى لى األزماف ، كا  مضافنا إلى الجيات كا 

اًؿ(}الكيؼ :  ذىاتى الشّْمى { عمى تأكيؿ جية ، كتقكؿ : لقيتو ذات ُٖاٍليىًميًف كى
، كجرت مجرل ليمة ، كلقيتو ذات صباح ، عمى تأكيؿ المقدَّر ساعة أك كقت 

المثؿ في مبلزمتيا ىذا االستعماؿ ، كيجكز أف تككف )ذات( أصمية األلؼ ، 
كما يقاؿ : أنا أعرؼ ذات فبلف ، فالمعنى حقيقة الشيء كماىيتو ، كذا 

ًعمٍت ََفسَّرىا الزجاج كالزمخشرم فتككف كممة مقحمة لتحقيؽ الحقيقة ، جي
المعنى في قكليـ : جاءني  مقدمة ، كحقيا التأخير ؛ ألنَّيا لمتأكيد مثؿ

                                       (ِ) بذاتو((
تبيَّف مما تقدـ ذكره أفَّ جميكر المغكييف كالمفسريف ذىبكا إلى أفَّ 
)ذات( تككف بمعنى صاحب ، ككثيرنا ما تجيء صفة لمكصكؼ محذكؼ ، 

ت صباح ، فقكلؾ : لقيتو ذات صباح ، تقديره : لقيتو كقتنا أك ساعة ذا
كنحك : لقيتو ذات يـك ، تقديره :  لقيتو مرة ذات يكـ ، كأتيتؾ ذات العشاء ، 
ٍيرى ذىاًت الشٍَّككىًة(  تقديره : أتيتؾ الساعة ذات العشاء ، كقكلو تعالى : )غى
تقديره : طائفة غير ذات الشككة ، كقكلو تعالى : )ذىاتى اٍليىًميًف( ك)ذىاتى 

اًؿ( تقديره جية ذا ت اليميف ، كجية ذات الشماؿ ، كقكلو تعالى : الشّْمى
( تقديره : كأصمحكا أحكاالن ذات بينكـ ، كقكلو تعالى :  ـٍ كٍا ذىاتى ًبٍيًنكي )كىأىٍصًمحي
ديكًر( تقديره : عميـ بمضمرىات ذات الصدكر ، كمنيـ مف  ًميـه ًبذىاًت الصُّ )عى

                                                 

 .َُّ/ِ( ركح المعاني  ُ)

 ُّ/ٗ( التحرير كالتنكير  ِ)
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عنى نفس الشيء ذىب إلى أفَّ )ذات( في الشاىديف القرآنييف األخيريف ىي بم
 كحقيقتو كجكىره ، كالتقدير : كأصمحكا بينكـ ذاتو : كا عميـ بالصدكر ذاتيا  
كٍا  فيذا ىك معنى الذات في الكجو األكؿ في قكلو تعالى : )كىأىٍصًمحي
( ككما بيَّنو أىؿ التفسير فأيف ىك مف معنى المشاجرة كالخصكمة  ـٍ ذىاتى ًبٍيًنكي
الذم ادعاه الدامغاني ؟! ككذلؾ معنى الذات في شكاىد الكجو الثاني ، فبل 

( كقكلو شؾ كال اختبلؼ في أنَّيا بمعنى صاحب في قكلو : ) ذىكىاتىا أىٍفنىافو
 ) نَّتىٍيًف ذىكىاتىى أيكيؿو ـٍ جى نَّتىٍيًي بىدٍَّلنىاىيـ ًبجى تعالى : )ذىاًت الشٍَّككىًة( كقكلو تعالى : )كى
ديكًر( فقد قيؿ فيو ما قيؿ في شاىد  ًميـه ًبذىاًت الصُّ أمَّا قكلو تعالى : )كىالٌموي عى

 الكجو األكؿ . 
تفسير الذكؽ عمى خمسة أكجو : اإلنالة قاؿ الدامغاني الذوؽ : -ٜٕ

 ، كالكجكد ، كاألكؿ ، كالعذاب ، كالمعاينة .

ذىا أىذىٍقنىا النَّاسى  فكجو منيا ، الذكؽ : اإلنالة ، قكلو تعالى : )كىاً 
 {ُِرىٍحمىةن(}يكنس : 

بىاؿى  كالكجو الثاني ، الذكؽ : يعني الكجكد ، كقكلو تعالى : )لّْيىذيكؽى كى
 {ٓٗائدة : أىٍمًرًه(}الم

رىةى  كالكجو الثالث ، ذاؽ : يعني أكؿ ، قكلو تعالى : )فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى
 {ِِبىدىٍت لىييمىا سىٍكءىاتيييمىا(}األعراؼ : 

كالكجو الرابع ، الذكؽ : العذاب ، قكلو تعالى : )فىأىذىاقىيىا الٌموي ًلبىاسى 
(}ا ٍكًؼ ًبمىا كىانيكٍا يىٍصنىعيكفى كًع كىاٍلخى  {ُُِلنحؿ : اٍلجي

كالكجو الخامس ، الذكؽ : المعاينة ، قكلو تعالى : )كيؿُّ نىٍفسو ذىآًئقىةي 
ٍكًت(}آؿ عمراف :   (ُ){((ُٖٓاٍلمى

                                                 

 ِِِ-ُِِ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)
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قاؿ الخميؿ : ))كذيقتي فبلننا ، كذيقتي ما عنده ، كما نزؿ بؾ مكركه 
ـي(}ا { ْٗلدخاف : فقد ذقتىو ، كقاؿ ا عز كجؿ : )ذيٍؽ ًإنَّؾى أىنتى اٍلعىًزيزي اٍلكىًري

كفي الحديث : إفَّ ا ال يحبُّ الذكاقيف كالذكاقات ، أم : كمما تزكجا كرىا 
كقاؿ ابف فارس : ))الذاؿ كالكاك كالقاؼ أصؿ  (ُ)كمدَّ أعينيما إلى غيرىما((

كاحد ، كىك اختبار الشيء مف جية تطىعُّـ ، ثـ ييشتىؽ منو مجازنا ، فيقاؿ : 
، كذقتي ما عند فبلف : اختبرتو ، كفي كتاب ذيقتي المأككؿ أذكفو ذكقنا 

الخميؿ : كؿ ما ما نزؿ بإنساف مف مكركه فقد ذاقو ، كيقاؿ : ذاؽ القكس : 
كقاؿ الراغب : ))الذكؽ كجكد  (ِ)إذا نظر ما مقدار إعطائيا ، ككيؼ قكتيا((

و الطعـ بالفـ ، كأصمو فيما يقؿُّ تناكلو دكف ما يكثر ، فإفَّ ما يكثر منو يقاؿ ل
ف كاف في  األكؿ ، كاختير في القرآف لفظ الذكؽ في العذاب ؛ ألفَّ ذلؾ كا 
و بالذكر ليعَـّ األمريف، ككثر  التعارؼ لمقميؿ فيك مستصمح لمكثير ، فخصَّ

(}النساء :  كقد جاء َََ{ٔٓاستعمالو في العذاب ، نحك : )ًليىذيكقيكٍا اٍلعىذىابى
لىًئٍف أىذىٍقنىا اإلً  ٍنسىافى ًمنَّا رىٍحمىةن ثيَـّ نىزىٍعنىاىىا ًمٍنوي ًإنَّوي لىيىئيكسه في الرحمة ، نحك : )كى

نّْي ًإنَّوي ٗكىفيكره } رَّاء مىسٍَّتوي لىيىقيكلىفَّ ذىىىبى السَّيّْئىاتي عى لىًئٍف أىذىٍقنىاهي نىٍعمىاء بىٍعدى ضى { كى
(}ىكد :  كره فذاؽ ،  { كيعبَّر بو عف االختبار فيقاؿ : أذقتو كذاَُ-ٗلىفىًرحه فىخي

  (ّ)كيقاؿ : فبلف ذاؽ كذا ، كأنا أكمتو ، أم : خبرتو فكؽ ما خبر((
جعؿ الدامغاني الذكؽ في الكجو الثالث بمعنى األكؿ في قكلو 
رىةى بىدىٍت لىييمىا سىٍكءىاتيييمىا( يعني : فمما أكبل الشجرة ،  تعالى : )فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى

أراد األكؿ الستعمؿ لفظو ، كما استعممو  كالمراد مف الذكؽ الذكؽ بعينو ، كلك
مىٍيًيمىا ًمف  طىًفقىا يىٍخًصفىاًف عى في قكلو تعالى : )فىأىكىبل ًمٍنيىا فىبىدىٍت لىييمىا سىٍكآتيييمىا كى

                                                 

 ِّْ( العيف ص  ُ)

 ِّْ-ِّّ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ُٖٗ( المفردات ص  ّ)
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بَّوي فىغىكىل(}طو :  ـي رى نًَّة كىعىصىى آدى ًؽ اٍلجى { قاؿ الطبرم : )))فىمىمَّا ذىاقىا ُُِكىرى
رىةى( يقكؿ : فممَّ  كقاؿ (ُ) ا ذاؽ آدـ كحكاء ثمر الشجرة ، يقكؿ : طعماه((الشَّجى

رىةى( يدؿُّ عمى أنَّيما ذاقاىا ذكقنا ، كلـ  الزجاج : ))كقكلو : )فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى
رىةى( كجدا طعميا (ِ)يبالغا في األكؿ(( كقاؿ الزمخشرم : )))فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى

رىةى(  كقاؿ الشككاني( ّ)آخذيف في األكؿ منيا(( : ))قكلو : )فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى
  (ْ)أم : لمَّا طعماىا((

رىةى( ))تدؿُّ عمى  كجاء في التفسير أفَّ قكلو تعالى : )فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى
أنَّيما تناكال البُّرَّ قصدنا إلى معرفة طعمو ، كلكال أنَّو تعالى ذكر في آية أخرل 

آلية ال يدؿُّ عمى األكؿ ؛ ألفَّ الذائؽ يككف أنَّيما أكبل منيا لكاف مافي ىذه ا
  (ٓ)ذائقنا مف دكف أكؿ((

قو ، كيحسُّ بطعمو ،  كالحقيقة أنَّو ما مف إنساف يأكؿ طعامنا إالَّ كيتذكَّ
بؿ ىذا التذكُّؽ كاإلحساس بطعـ المأككؿ ، ىك الذم يدفع اإلنساف إلى األكؿ  

ي الفـ كبمعو ، كالذكؽ ىك ، فالفرؽ بينيما أفَّ األكؿ يعني مضغ الطعاـ ف
اإلحساس بطعمو حتى يتعرؼ اإلنساف مف خبللو إلى نكعو ، فإذا أريد 
ذا أريد الثاني استعمؿ لفظ الذكؽ ،  المعنى األكؿ استعمؿ لفظ األكؿ ، كا 
كالقرآف قد جمع بيف ىاتيف الدالتيف في المكضعيف فأصبح مجمؿ المعنى في 

  منيا بدت ليما سكآتيما السكرتيف : فممَّا ذاقا الشجرة كأكبل

                                                 

 ُٖٔ/ٖ( جامع البياف  ُ)

عرابو  ِ)  ِْٔ/ِ( معاني القرآف كا 

 ِٗ/ِ( الكشاؼ  ّ)

  ِْٗ/ِ( فتح القدير ْ)

 ُٔ/ٗ( المباب في عمـك الكتاب  ٓ)
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كجعؿ الذكؽ في الكجو الخامس بمعنى المعاينة في قكلو تعالى : 
ٍكًت( كالمراد مف الذكؽ ىنا الذكؽ بعينو ، كالمعنى : أفَّ  )كيؿُّ نىٍفسو ذىآًئقىةي اٍلمى

كلـ أجد في كتب (ُ)كؿ نفس : ))كاجدة مرارتو كما يجد الذائؽ طعـ المذكؽ((
المغة كال في كتب التفسير مف عرَّؼ الذكؽ كفسَّره بالمعاينة ؛ ألفَّ الذكؽ ىنا 
لفظ مستعار ، كليس بمفظ حقيقي ليجكز جعمو بمعنى لفظ آخر ، ىذا مف 
جية كمف جية أخرل فإفَّ المرء يعايف مكت غيره كال يعايف مكت نفسو ، 

 كيذكؽ مكت نفسو كال يذكؽ مكت غيره . 
الذكؽ كجكد طعـ الشيء في الفـ ، ثـ استعير في المعاني ، كتذكُّؽ ف

ذىا أىذىٍقنىا النَّاسى رىٍحمىةن(  الرحمة كما جاء في الكجو األكؿ في قكلو تعالى : )كىاً 
كتذكُّؽ اإلنساف كباؿ أمره ، كما جاء في الكجو الثاني في قكلو تعالى : 

بىاؿى أىٍمًرًه( كتدكُّؽ الجك  ع ، كالخكؼ ، كما جاء في الكجو الرابع في )لّْيىذيكؽى كى
( لتككف  ٍكًؼ ًبمىا كىانيكٍا يىٍصنىعيكفى كًع كىاٍلخى قكلو تعالى : )فىأىذىاقىيىا الٌموي ًلبىاسى اٍلجي
ىذه األكجو بمعنى اإلحساس بطعـ النعمة ، كالنقمة ، كما يحسُّ المرء بطعـ 

ذكؽ في كؿ شكاىد الكجكه ما كاف حمكنا كبطعـ ما كاف مرِّا ، فيذا ىك معنى ال
المنسكبة إليو ، أم : فقد أريد مف الذكؽ فييا الذكؽ بعينو ، إمَّا حقيقة أك 

  مجازنا ، فجعمو بمعاني األكجو المذككرة تحريؼ لداللتو .
 ذكر أصحاب كتب الكجكه لمرعد كجييف : الّرعد : -ٖٓ

ييسىبّْحي ا ٍمًدًه األكؿ : الرعد يعني المىمىؾ ، كقكلو تعالى : )كى لرٍَّعدي ًبحى
 { يعني : المىمىؾ كاسمو الرعد ُّكىاٍلمىبلىًئكىةي ًمٍف ًخيفىًتًو(}الرعد : 

الثاني : الرعد بعينو كىك الصكت المسمكع مف السحاب ، كقكلو 
بىٍرؽه(}البقرة :  يّْبو مّْفى السَّمىاء ًفيًو ظيميمىاته كىرىٍعده كى  (ِ){ُٗتعالى : )أىٍك كىصى

                                                 

 ٕٖٗ( مدارؾ التنزيؿ ص  ُ)
ٚٔض٘ج  ٖٕٙٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص  ٕٕٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص ٕ)

 ُِّصاألع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ 
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))الراء كالعيف كالداؿ أصؿ كاحد يدؿُّ عمى حركة قاؿ ابف فارس : 
كمف الباب الرعد ، كىك َََكاضطراب ، ككؿ شيء اضطرب فقد ارتعد

مىٍصعي مىمىؾو يسكؽ السحاب ، كالمصع : الحركة كالذىاب كالمجيء ، كيقاؿ : 
َـّ ييتصرَّؼ في الرعد، فيقاؿ : رىعىدىًت  مصعت الدابة بذنبيا : إذا حرَّكتو ، ث

قىٍت(( السماء كبىرى
كقاؿ الراغب : ))الرعد : صكت السحاب ، كركم أنَّو  (ُ) 

 (ِ)ممؾ يسكؽ السحاب((
كابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ الرعد بمعنى اسـ الممىؾ في 

ٍمًدًه( ييسىبّْحي الرٍَّعدي ًبحى قكلو تعالى : )كى
قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى :  (ّ) 

ٍمًدًه( فيو قكالف : ييسىبّْحي الرٍَّعدي ًبحى  )كى
 أحدىما أنَّو اسـ المىمىؾ الذم يزجر السحاب ، كصكتو تسبيحو .

نَّما خيصَّ الرَّعد بالتسبيح ؛ ألنَّو  كالثاني : أنَّو الصكت المسمكع ، كا 
خباره ع ف الصكت بالتسبيح مف أعظـ األصكات ، قاؿ ابف األنبارم : كا 

 (ْ) مجاز((
فالكجو الذم قالو في النزىة أبطمو كنقضو في الزاد ؛ ألفَّ الكجو ال 
يصح أفَّ ييسمَّى كييعدُّ كجينا إالَّ إذا تعيَّف معناه كعمى سبيؿ القطع ، فإذا 

 احتمؿ معنى آخر خرج مف باب الكجكه كدخؿ في باب التفسير 
كؿ يعني اسـ مىمىؾ يسكؽ السحاب ، إذا صحَّ أفَّ الرعد في الكجو األ

مىـه منقكؿ مف الرعد بمعنى الصكت المسمكع مف السحاب ، كالتحريؼ  فيك عى
الحاصؿ أنَّيـ لمَّا جعمكا الرعد بمعنى المىمىؾ فيذا يعني أنَّيـ سمَّكا األكؿ 
ييسىبّْحي الرٍَّعدي( سيمّْ  ي بالثاني ، بينما الحقيقة عمى العكس مف ذلؾ ، ففي قكلو )كى

                                                 

 ٕٖٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ)
 ٕ٘ٓ( اٌّفشداح ص ٕ)
 ٕٖٔ ( ٠ٕظش : إٌض٘ج صٖ)
 ٕٓٗ/ٗ( صاد اٌّغ١ش ٗ)
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ؿ بمعناه ، فجاء أصحاب كتب الكجكه فسمَّكا الرعد  عو المىمىؾ بالرعد ، كجي
بالممؾ ، كجعمكه بمعناه ، فحرَّفكا بقمب التسمية ، كقمبكا المعنى المراد ، كىذا 

مىـ كاسـ منقكؿ جعمكه كجينا .  ىك حاؿ كؿ عى
 ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمرككب أربعة أكجو : الّركوب : -ٖٔ

الرككب يعني التحكؿ أك االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ  ،  األكؿ :
{ لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىف طىبىؽو(}االنشقاؽ : ُٖكقكلو تعالى : )كىاٍلقىمىًر ًإذىا اتَّسىؽى }

ُٕ-ُٖ } 
الثاني : الرككب يعني النجاة ، كقكلو تعالى : )يىا بينىيَّ اٍركىب 

 {ِْمَّعىنىا(}ىكد : 
قىاؿى الثالث : الرككب يعني  االستكاء في السفينة ، كقكلو تعالى : )كى

 {ُْاٍركىبيكٍا ًفييىا(}ىكد : 
ٍيؿى  الرابع : الرككب يعني الرككب عمى الدكاب ، كقكلو تعالى : )كىاٍلخى

ًميرى ًلتىٍركىبيكىىا(}النحؿ :  كالرككب عمى الدكاب ىك الرككب (ُ){ٖكىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحى
 بعينو 

زم الرككب في الكجو األكؿ بمعنى التحكؿ جعؿ الدامغاني كابف الجك 
كاالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ ، في قكلو تعالى : )لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىف طىبىؽو( كىذا 
ليس معنى الرككب ، قاؿ ابف فارس : ))الراء كالكاؼ كالباء أصؿ كاحد 

ميطَّرد منقاس : كىك عمكُّ شيء شيئنا((
كقاؿ الراغب : ))الرككب في  (ِ)

قاؿ  (ّ)ؿ ككف اإلنساف عمى ظير حيكاف ، كقد يستعمؿ في السفينة((األص
( بفتح الباء ،  أبك منصكر األزىرم : )قرأ ابف كثير كحمزة كالكسائي )لىتىٍركىبىفَّ

                                                 

 ُّّكنزىة األعيف ص  ٕٖٕ-ٖٕٔ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص ٔ)
 ٖٓ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ)
 4ٕٓ( اٌّفشداح ص ٖ)
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( بفتح  ( بضـ الباء ، قاؿ أبك منصكر : مىف قرأ )لىتىٍركىبىفَّ كقر الباقكف )لىتىٍركىبيفَّ
طبقنا عف طبؽ ، أم " طبقنا مف أطباؽ السماء  الباء فمعناه : لتركبىفَّ يا محمد

( بضـ الباء فالخطاب لؤلمَّة ، يقكؿ لتركبيفَّ حاالن بعد حاؿ  ، كمىف قرأ )لىتىٍركىبيفَّ
( عف  (ُ)، حتى تصيركا إلى ا(( ك))قاؿ أبك عمي : حجة مىف قرأ )لىتىٍركىبىفَّ

اؿ الزجاج : كق(ِ)ابف عباس ، قاؿ : لتركبىفَّ السماء حاالن بعد حاؿ((
)))لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىف طىبىؽو( أم : حاالن بعد حاؿ حتى يصير إلى ا ، عز 
كجؿ ، كقرئت )لىتىٍركىبىفَّ طىبىقنا عىف طىبىؽو( أم : لتركبىفَّ يا محمد طبقنا عف طبؽ 

( يا محمد )طبقنا عف طبؽ(  (ّ) مف أطباؽ السماء(( كقاؿ الكاحدم : )لتركبىفَّ
كمجاىد : سماء بعد سماء ، قاؿ الكمبي : يعني يصعد فييا ،  قاؿ الشعبي

كيجكز أف تزيد درجة بعد درجة ، كرتبة بعد رتبة ، في القربة مف ا تعالى ، 
  (ْ)كرفعة المنزلة((

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الرككب بمعنى  
لـ  (ٓ)فَّ طىبىقنا عىف طىبىؽو( االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ في قكلو تعالى : )لىتىٍركىبي 

يستعمؿ في تفسيره ىذه العبارة ، بؿ عبارة : لتركبفَّ حاالن بعد حاؿ ، ىذا مف 
جية كمف جية أخرل فإنَّو ذكر لقراءة الفتح قكليف ، أكليما : ))لتركبىفَّ سماء 
بعد سماء(( كذكر لقراءة الضـ خمسة أقكاؿ ، مف بينيا : ))أنَّو الشدائد 

َـّ العرض(( ك)أنَّو ككف اإلنساف رضيعنا  كاألىكاؿ َـّ البعث ، ث َـّ المكت ، ث ، ث

                                                 

 2ٖ٘( ِعأٟ اٌمشاااح ص ٔ)
 كالحديث أخرجو البخارم  ٕٖ٘/ٗ( اٌذجج يٟ عًٍ اٌمشاااح اٌغتع ٕ)
 ٖٕٙ/٘( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖ)
 ٘٘ٗ/ٗاٌٛع١ط ( ٗ)
 ٖٖٔ( ٠ٕظش : إٌض٘ج ص ٘)
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ا(( َـّ فطيمنا ، ثَـّ غبلمنا شابِّا ، ثَـّ شيخن ، ث
فما قالو في باب الكجكه نقضو  (ُ) 

 كأبطمو في باب التفسير 
فمعنى القراءتيف كاحد ؛ ألفَّ المراد مف قراءة الضـ : حاالن بعد حاؿ 

مف ا سبحانو ، مرحمة بعد مرحمة ، حتى يصيركا عنده ، ، اقتراب الناس 
فكأنَّيـ يركبكف ىذه األحكاؿ ، كيصعدكف بيا إلى مصيرىـ ، فيككف الرككب 

 يعني الرككب بعينو ، كجعمو بمعنى التحكؿ كاالنتقاؿ تحريؼ لداللتو
كجعؿ الدامغاني الرككب في الكجو الثاني بمعنى النجاة في قكلو 

بينىيَّ اٍركىب مَّعىنىا( كداللة الرككب ىنا كاضحة ال إشكاؿ فييا ، فما  الثاني : )يىا
الداعي كما المسكغ لجعمو بمعنى النجاة ، ككيؼ استساغ القكؿ بيذا الكجو 
؟! ألنَّو كيؼ يستساغ أف يككف تقدير اآلية : يا بنيَّ انج معنا؟! لذلؾ لـ أجد 

أبقكا الرككب عمى في كتب التفسير مف استعمؿ مصطمح النجاة ، بؿ 
كقاؿ الكاحدم في تفسير قكلو تعالى : )يىا بينىيَّ اٍركىب مَّعىنىا(  (ِ)معناه

ا دعا ابنو إلى أف يركب معو في السفينة ليسمـ مف  ))كالمعنى : أفَّ نكحن
فالرككب يعني الرككب بعينو ، كجعمو بمعنى النجاة تحريؼ  (ّ) الغرؽ((
 لداللتو .

كجو الثالث بمعنى االستكاء في السفينة ، ككذلؾ جعؿ الرككب في ال
قىاؿى اٍركىبيكٍا ًفييىا( في قكلو تعالى : )كى
ككذلؾ أبقى أىؿ التفسير الرككب ىنا  

                                                 

 ٖٕٓ/2( صاد اٌّغ١ش ٔ)
ٚيذخ اٌمذ٠ش  ٖ٘ٔ/ٖٚأٔٛاس اٌذٕض٠ً  2ٗ/ٗٚٚصاد اٌّغ١ش  ٘٘/ٕٔ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ ٕ)

ٕ/ٖٙٙ 
 2ٗ٘/ٕ( اٌٛع١ط ٖ)
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كقاؿ البيضاكم : ))أم : صيركا فييا ، كجعؿ ذلؾ رككبنا ؛ ( ُ)عمى معناه
 (ِ) أم : اركبكا فييا((َََألنَّيا في الماء كالمرككب في األرض

كاالستكاء فركؽ ، مف ذلؾ أفَّ الرككب يتعدل إلى كبيف الرككب 
المرككب بػ)في( كيتعدل االستكاء إليو بػ)عمى( ، كرككب الشيء يككف قبؿ 
قىاؿى اٍركىبيكٍا ًفييىا(}ىكد :  االستكاء عميو ، فيك المبتدأ بو قبمو ، قاؿ تعالى : )كى

رى ُْ ًكبىا ًفي السًَّفينىًة خى تَّى ًإذىا رى { كقاؿ ُٕقىيىا(}الكيؼ : { كقاؿ تعالى : )حى
ًكبيكا ًفي اٍلفيٍمًؾ دىعىكيا المَّوى(}العنكبكت :  { ألفَّ الرككب يعني ٓٔتعالى : )فىًإذىا رى

عمكَّ شيء شيئنا ، أمَّا االستكاء عميو فيعني االستقامة فكقو ، كالتمٌكف مف 
ٍيتى أىنتى االستقرار عميو ، كىذا يأتي بعد اعتبلئو ، قاؿ تعالى : )فىًإذىا اٍستىكى 

انىا ًمفى اٍلقىٍكـً  ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم نىجَّ مىى اٍلفيٍمًؾ فىقيًؿ اٍلحى مىف مَّعىؾى عى كى
(}المؤمنكف :  عىؿى لىكيـ مّْفى اٍلفيٍمًؾ كىاألٍنعىاـً مىا ِٖالظَّاًلًميفى { كقاؿ تعالى : )كىجى

كا نً ُِتىٍركىبيكفى } مىى ظيييكًرًه ثيَـّ تىٍذكيري مىٍيًو { ًلتىٍستىكيكا عى ٍيتيـٍ عى ـٍ ًإذىا اٍستىكى بّْكي ٍعمىةى رى
(}الزخرؼ :  مىا كينَّا لىوي ميٍقًرًنيفى تىقيكليكا سيٍبحافى الًَّذم سىخَّرى لىنىا ىىذىا كى {                                                  ُّكى
 فالرككب يعني الرككب بعينو ، كجعمو بمعنى االستكاء تحريؼ لداللتو 

 ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمريب ثبلثة أكجو :  الّريب :-ٕٖ
ٍيبى ًفيًو  األكؿ : الريب يعني الشؾ ، كقكلو تعالى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

(}البقرة :   {ِىيدنل لٍّْمميتًَّقيفى
ـٍ  الثاني : الريب يعني الحكادث ، أك حكادث الدىر كقكلو تعالى : )أى

نيكًف(}الطكر : يىقيكليكفى شىاًعره نَّتىرى   { َّبَّصي ًبًو رىٍيبى اٍلمى
الثالث : الريبة بكسر الراء ، يعني الحسرة ، كقكلو تعالى : )الى يىزىاؿي 

(}التكبة :  ـٍ   (ُ){َُُبيٍنيىانيييـي الًَّذم بىنىٍكٍا ًريبىةن ًفي قيميكًبًي
                                                 

ٚيةةةذخ اٌمةةةذ٠ش  2ٖ/ٗٚصاد اٌّغةةة١ش  ّٕٓ/ِكالكسػػػيط  ٖ٘/ٕٔ( ٠ٕظةةةش : جةةةاِع اٌت١ةةةاْ ٔ)

ٕ/ٖٙٙ  
  ٖ٘ٔ/ًٖ ( أٔٛاس اٌذٕض٠ٕ)
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جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الريب في الكجو األكؿ بمعنى الشؾ في 
ٍيبى ًفيًو( كبيف الريب كالشؾ فرؽ يظير جميِّا قكلو تع الى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

مف خبلؿ تعريؼ أىؿ المغة لكؿ منيما ، قاؿ الخميؿ : ))الرَّيب : الشؾُّ ، 
فتى  دىثيوي ، كالرَّيب : ما رابؾ مف أمر تخكَّ وي كحى كالريب : صرؼ الدىر كعىرىضي

، أم : أدخؿ عميَّ شكِّا كخكفنا ، كفي كرابني ىذا األمر ييريبني َََعاقبتو
لغة رديئة أرابني ، كأراب األمري ، أم : صار ذا ريب ، كأراب الرجؿي : صار 

ميريبنا ذا ًريبة ، كارتبت بو ، أم : ظننتي بو((
يبة : الظنة (ِ) ))كالرَّيب كالرّْ

، أك  كقاؿ ابف فارس : ))الراء كالياء كالباء أصيؿ يدؿُّ عمى شؾٍّ  (ّ) كالتيمة((
كالريب : ما رابؾ مف أمر ، تقكؿ : رابني ىذا األمر : إذا َََشٌؾ كخكؼ

 كريب الدىر : صركفو ، كالقياس كاحد ، قاؿ : َََأدخؿ عميؾ شكِّا كخكفنا
 أًمفى المنكف كريبو تتكجَّع   كالدىر ليس بمعًتبو مىف يجزعي 

 فأمَّا قكؿ القائؿ :
َـّ    أجمعنا السيكفا قضينا مف تيامة كؿَّ ريب   كمكة ث

فيقاؿ : إفَّ الريب : الحاجة ، كىذا ليس ببعيد ؛ ألفَّ طالب الحاجة شاٌؾ 
كقاؿ الراغب : ))يقاؿ : رابني كذا كأرابني ،  (ْ)عمى ما بو مف خكؼ الفكت((

كقكلو : )نَّتىرىبَّصي َََفالريب أف تتكىَّـ بالشيء أمرنا ما فينكشؼ عمَّا تتكىمو
ٍيبى اٍلمىنيكًف( سمَّاه ريبنا ال أنَّو مشكَّؾه في ككنو ، بؿ مف حيث تشكؾ في  ًبًو رى

ال مف جية  كقت حصكلو ، فاإلنساف أبدنا في ريب المنكف مف جية كقتو
كنفى مف المؤمنيف االرتياب ، َََكاالرتياب يجرم مجرل اإلرابةَََككنو

                                                                                                                

كمنتخػػب قػػرة ٖٗٔٚٔض٘ةةج األعةة١ٓ ص  ٖٕٗ( ٠ٕظةةش : اٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأٟ ص ٔ)
 ُِْالعيكف ص 

 24ٖ( اٌع١ٓ ص ٕ)
 2ٖٓ/ٓٔ( اٌّذىُ الةٓ ع١ذٖ ٖ)
 ٕٖٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٗ)
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اىىديكا  ـٍ يىٍرتىابيكا كىجى نيكا ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو ثيَـّ لى ا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى آمى قاؿ تعالى : )ًإنَّمى
ـي ال ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو أيٍكلىًئؾى ىي ـٍ كىأىنفيًسًي (}الحجرات : ًبأىٍمكىاًلًي اًدقيكفى { كقيؿ : ُٓصَّ

نَّما قيؿ ريب لما  دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ ، كريب الدىر : صركفو ، كا 
يبة اسـ مف الرَّيب ، قاؿ تعالى : )الى يىزىاؿي بيٍنيىانيييـي  ييتكىَّـ فيو مف المكر ، كالرّْ

(}التكبة :  ـٍ تدؿُّ عمى دغؿ ، كقمة { أم : َُُالًَّذم بىنىٍكٍا ًريبىةن ًفي قيميكًبًي
 (ُ)يقيف((

ف كاف الخميؿ بدأ تعريؼ الريب بالشٌؾ كما تقدـ   فيذا ىك الريب ، كا 
كقاؿ ابف فارس : ))الشيف كالكاؼ  (ِ)، فقد عرَّؼ الشٌؾ أنَّو ))نقيض اليقيف((

أصؿ كاحد مشتؽ بعضو مف بعض ، كىك يدؿُّ عمى التداخؿ ، مف ذلؾ 
كمف ىذا َََإذا طعنتو فداخؿ السّْناف جسموقكليـ : شككتو بالرمح ، كذلؾ 

الشؾ الذم ىك خبلؼ اليقيف ، إنَّما سيمّْي بذلؾ ؛ ألفَّ الشاٌؾ كأنَّو شيؾَّ لو 
كقاؿ الراغب :  (ّ)األمراف في مشؾٍّ كاحد ، كىك ال يتيقَّف كاحدنا منيما((

 ))كالشؾُّ اعتداؿ النقيضيف عند اإلنساف كتساكييما ؛ كذلؾ قد يككف لكجكد
أمارتيف متساكيتيف عند النقيضيف أك لعدـ األمارة فييما ، كالشؾ ربما كاف في 
الشيء ىؿ ىك مكجكد أك غير مكجكد ، كربما في جنسو  مف أٌم جنس ىك ، 
كربما كاف في بعض صفاتو ، كربما كاف في الغرض الذم ألجمو أيكًجد ، 

معنى الريب فيذا ىك معنى الشؾ فأيف ىك مف  (ْ) كالشؾ ضرب مف الجيؿ((
، كقاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف الشؾ كاالرتياب أفَّ االرتياب شؾ مع تيمة 
، كالشاىد أنَّؾ تقكؿ : إنّْي شاؾّّ اليكـ في المطر ، كال يجكز أف تقكؿ : إنّْي 

                                                 

ٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  4ٕٔ-2ٕٔ/٠ٕٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٖٕٔ-ٕٕٔ( اٌّفشداح ص ٔ)

ٖ/ٔٔٗ 
 24ٗ( اٌع١ٓ ص ٕ)
 ٖٗٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖ)
 2ٕٗ( اٌّفشداح ص ٗ)
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مرتاب اليكـ بالمطر ، كتقكؿ : إني مرتاب بفبلف : إذا شككتى في أمره 
  (ُ) كاتيمتو((
ٍيبى ًفيًو( ال يعني الشٌؾ ، فالريب في قكلو تع  الى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

 بؿ ))الشٌؾ مع تيمة قاؿ :
 ليس في الحؽ يا أميمة رىيب   إنَّما الرَّيب ما يقكؿ الكذكب  

كحقيقتو عمى ما قالو الزمخشرم : قمؽ النفس كاضطرابيا ، كمنو الحديث : 
بي صمى ا عميو كسمـ بظٍبيو دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ ، كأنَّو مرَّ الن

خائؼ ، فقاؿ : ال ييٍربو أحده ، ليس قكؿ مف قاؿ : الريب : الشؾ مطمقنا بجيد 
))كقاؿ ابف الخطيب : الريب قريب مف الشؾ (ِ) ، بؿ ىك أخص مف الشؾ((

، كفيو زيادة ، كأنَّو ظف سكء ، تقكؿ : رابني أمر فبلف : إذا ظننتى بو 
 الريب كالشؾ ظاىر ، فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر فالفرؽ بيف  (ّ)سكءنا((

كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم الريب في الكجو الثاني بمعنى 
ٍيبى اٍلمىنيكًف( كقد  ـٍ يىقيكليكفى شىاًعره نَّتىرىبَّصي ًبًو رى الحكادث ، في قكلو تعالى : )أى

كف : المكت تقدـ تعريؼ الريب ، أمَّا المنكف فقد عرَّفو الخميؿ بقكلو : ))كالمن
 (ْ) كسيمّْيٍت منكننا ؛ ألنَّيا تمفُّ األشياء ، أم : تقطعيا((َََ، كىك مؤنىث

كقاؿ ابف فارس : ))الميـ كالنكف أصبلف : أحدىما يدؿُّ عمى قطع كانقطاع ، 
كاآلخر عمى اصطناع خير ، األكؿ : المفُّ : القطع ، كمنو يقاؿ : مننتي 

ًنيَّ  ة ؛ ألنَّيا تنقص العدد ، كتقطع المدد ، الحبؿى قطعتو ، كالمنكف : المى

                                                 

 ٗٔٔ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٔ)
كينظػػر : الكشػػاؼ    ِٕٔ/ُٚاٌٍتةةاا يةةٟ عٍةةَٛ اٌىذةةاا  2ٙ-2٘/ٔ( اٌةةذس اٌّظةةْٛ  ٕ)
 ّٓ/ُكالبحر المحيط  ّْ/ُ

 ِٖٔ/ُ( اٌٍتاا يٟ عٍَٛ اٌىذاا ٖ)
 4ٕٙ( اٌع١ٓ ص ٗ)
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كالمفُّ : اإلعياء ، كذلؾ أفَّ الميعًييى ينقطع عف السير((
كجاء في لساف  (ُ)

العرب : ))كالمىنكف : المكت ؛ ألنَّو يىميفُّ كٌؿ شيء يضعفو كينقصو كيقطعو ، 
كالمنايا : األحداث ، كالًحماـ : األجؿ ، َََكقيؿ :  المىنكف : الدىر

ٍتؼ : القدر ، كالمىنكف : الزماف ، قاؿ أبك العباس : كالمىنكف ييحمىؿ معناه كال حى
عمى المنايا ، فيعبَّر بيا عف الجمع ، كالمنكف : المنية ؛ ألنَّيا تقطع المدد 
كتنقص العدد، قاؿ الفراء : كالمنكف مؤنثة ، كتككف كاحدة كجمعنا ، قاؿ ابف 

، كعميو قكلو تعالى : )نَّتىرىبَّصي ًبًو  برم : المنكف : الدىر ، كىك اسـ مفرد
نيكًف( أم : حكادث الدىر ٍيبى اٍلمى كيدٌلؾ عمى أفَّ المنكف يراد بيا الدىكر َََرى

 ، قكؿ الجعدم :
 كعٍشًت تعيشيف إفَّ المنكف كاف المعايش فييا ًخساسا  

 (ِ)قاؿ ابف برم : فسَّر األصمعي المنكف ىنا بالزماف ، كأراد بو األزمنة((
نَّما سيمّْي بو الدىر ؛ ألنَّو يقطع قكة  ))كالمنكف : الدىر ، كالكثير االمتناف ، كا 

، كىك القطع ؛ ألفٌ  المقصكد بيا قطع الحاجة ،  اإلنساف ، أك مف المفّْ
كقيؿ : المنكف : المكت ، سيمّْي منكننا ؛ لقطع العمر ، كريب المنكف : 

بَّ  (ّ) أكجاعو(( ٍيبى اٍلمىنيكًف( أم : حكادث كقاؿ ابف قتيبة : )))نَّتىرى صي ًبًو رى
 الدىر كأكجاعو كمصائبو ، كالمنكف الدىر ، قاؿ أبك ذؤيب : 

 أًمفى المنكف كريبو تتكجَّع   كالدىر ليس بمعًتبو مىف يجزعي     
ىكذا كاف األصمعي يركيو )كريًبو( كيذىب إلى أنَّو الدىر ، قاؿ : كقكلو : 

 كالدىر ليس بمعتبو ، يدؿُّ عمى ذلؾ ، كأنَّو قاؿ : 
 أمف الدىر كريبو تتكجع    كالدىر ال ييٍعًتبي مف يجزع    

                                                 

 2ٗٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ)
 ٗٗ-ٖٗ/ّٔاج العركس كينظر : ت ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٗٔ( ٕ)
 2ٖ٘( اٌى١ٍاح ٌٍىفٛٞ ص ٖ)
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    (ُ)قاؿ الكسائي : تقكؿ العرب : ال أكممو آخر المنكف ، أم : آخر الدىر((
نيكًف( حكادث الدىركقاؿ الط ٍيبى اٍلمى فقاؿ بعضيـ : ىك َََبرم )))رى

كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ ريب الدنيا ، كقالكا : المنكف : َََالمكت
ٍيبى اٍلمىنيكًف( : صركؼ الدىر ،  (ِ)المكت(( كقاؿ الكاحدم : )))نَّتىرىبَّصي ًبًو رى

كما ىمؾ  كحكادثو ، أم : ننتظر بو حدثاف الدىر ، كحكادث الدىر ، فييمؾ
نيكًف( يككف بمعنى الدىر ، كيككف بمعنى المنية(( مف قبمو الشعراء ك)اٍلمى
 (ّ) 

جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الريب بمعنى الحكادث ، أك حكادث  
ا في كبلـ الخميؿ كابف سيده ، كالحقيقة أفَّ الريب  الدىر ، كقد جاء ىذا أيضن

ه أنفسيما ، فقد تقدـ قكؿ األكؿ ليس ىذا معناه ، بؿ ما قالو الخميؿ كابف سيد
فتى عاقبتو كارتبت بو ، أم : ظننتي َََ))كالرَّيب : ما رابؾ مف أمر تخكَّ

يبة : الظنة كالتيمة(( (ْ)بو(( كقد  (ٓ) كقكؿ الثاني ابف سيده : ))كالرَّيب كالرّْ
ا أفَّ أىؿ المغة جعمكا المنكف بمعاني الدنيا ، كالمكت ، كالمنية   تقدـ أيضن
كالمنايا ، كالدىر كالدىكر ، كتقدَّـ أفَّ المنية سميٍت بالمنكف ، ألنَّو بالمنية 
تنقطع الحياة ، ككذلؾ نقكؿ إنَّو بالقدر نفسو تيسمَّى حكادث الدىر بالمنكف ؛ 

نكائبيا التي تفرؽ األحباب ، كتقطع ما بينيـ مف ألفَّ المراد منيا المكت ك 
صبلت ، فتككف حكادث الدىر ىك معنى المنكف ال معنى الريب ، كابف 
الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الريب بمعنى حكادث 

ٍيبى اٍلمىنيكًف( الدىر في قكلو تعالى : )))نَّتىرىبَّصي ًبًو رى
قاؿ في تفسيره :  (ٔ)

                                                 

 ٕٙٗ-ٕ٘ٗ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص ٔ)
 ٓٗ-4ٖ/2ٕ( جاِع اٌت١اْ ٕ)
 24ٔ/ٗ( اٌٛع١ط ٖ)
 24ٖ( اٌع١ٓ ص ٗ)
 2ٖٓ/ٓٔ( اٌّذىُ ٘)
 ُِْكمنتخب قرة العيكف ص ٖٗٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص ٙ)
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نيكًف( فيو قكالف ، أحدىما : أنَّو المكت ،  ))قك  ٍيبى اٍلمى لو تعالى : )نَّتىرىبَّصي ًبًو رى
 (ُ) قالو ابف عباس كالثاني : حكادث الدىر ، قالو مجاىد((

فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ، ىذا مف جية كمف  
المنكف ال معنى جية أخرل فقد تبيَّف في القكؿ األكؿ أفَّ المكت ىك معنى 

الريب ، كالتقدير : نتربَّص بو ريب المكت ، ككذلؾ حكادث الدىر في القكؿ 
الثاني أنَّيا معنى المنكف ال معنى الريب ، كالتقدير : نتربَّص بو ريب حكادث 
الدىر ، فتككف حكادث الدىر ، ىك معنى المنكف ال معنى الريب ، فجعؿ 

 لمعياف  الريب بمعنى حكادث الدىر تحريؼ ظاىر
كجعؿ الدامغاني الريبة بكسر الراء ، في الكجو الثالث بمعنى الحسرة  

ـٍ ًإالَّ أىف تىقىطَّعى  ، في قكلو تعالى : )الى يىزىاؿي بيٍنيىانيييـي الًَّذم بىنىٍكٍا ًريبىةن ًفي قيميكًبًي
ًكيـه( كقد تقدـ أفَّ أىؿ المغة جعمكا الرَّيب ًميـه حى بفتح الراء ،  قيميكبيييـٍ كىالٌموي عى

يبة بكسر الراء بمعنى كاحد ، كذكر أىؿ التفسير لمريبة ثبلثة أقكاؿ :  كالرّْ
األكؿ : أنَّيا  بمعنى الشؾ كالنفاؽ في قمكبيـ قالو ابف عباس كقتادة 
كالضحاؾ ، كالثاني : أنَّيا الحسرة  كالندامة ، قالو الكمبي ؛ ألنَّيـ ندمكا عمى 

 (ِ)لحزازة كالغيظ ، قالو السُّدّْم كحبيب كالمبردبنيانو ، كالثالث : أنَّو ا
ؿ كما ترل األكؿ ، ىك إبقاء الريبة عمى معناىا الذم اكالصحيح مف ىذه األقك 

  ) ـٍ عبَّركا عنيا بالشؾى ، قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى  : )ًريبىةن ًفي قيميكًبًي
ي : شكِّا كنفاقنا في ))يقكؿ : ال يزاؿ مسجدىـ الذم بنكه ريبة في قمكبيـ ، يعن

كبنحك الذم قمنا قاؿ أىؿ َََقمكبيـ يحسبكف أنَّيـ كانكا في بنائو محسنيف 
( إلى أف يمكتكا قاؿ َََيقكؿ : حتى يمكتكاَََالتأكيؿ )ًإالَّ أىف تىقىطَّعى قيميكبيييـٍ

بّْب العجؿ في  ابف زيد : ال  يزاؿ ريبة في قمكبيـ راضيف بما صنعكا ، كما حي
                                                 

 2ٕٙ/2( صاد اٌّغ١ش ٔ)
ٚصاد اٌّغة١ش  2ٙ/ٖٚاٌّذةشس اٌةٛج١ض الةةٓ عط١ةج  ٕ٘٘/ٕ( ٠ٕظش : اٌٛعة١ط ٌٍٛادةذٞ ٕ)

 2٘ٔ/2ٚاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ  َّٖ-ّٕٗ/ّالةٓ اٌجٛصٞ 
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مكسى ، قاؿ : ال يزاؿ ذلؾ في قمكبيـ حتى يمكتكا ، يعني  قمكب أصحاب
))أم : ال يزالكف في شؾ منو إلى أف يمكتكا فيستيقنكا (ُ) المنافقيف((
   (ِ)كيتبينكا((

كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو 
في باب الكجكه يعني ، كاختيار أحدىا أك أضعفيا ، ثـ تعيينو كالقطع بو 

التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه 
الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب ، بؿ تدخؿ 

ا في باب الخيانة العممية في التفسير .   أيضن
                                          ذكر أىؿ الكجكه لمزكاة سبعة عشر كجيا :                  الزكاة : -ٖٖ

األكؿ : الزكاة المفركضة ، أك الزكاة الشرعية ، كقكلو تعالى : 
(}البقرة :   { ّْ)كىأىًقيميكٍا الصَّبلىةى كىآتيكٍا الزَّكىاةى كىاٍركىعيكٍا مىعى الرَّاًكًعيفى

ٍدنىا أىف ييٍبًدلىييمى  ٍنوي كالثاني : النماء ، كقكلو تعالى : )فىأىرى ٍيرنا مّْ بُّييمىا خى ا رى
ا(}الكيؼ :   { ُٖزىكىاةن كىأىٍقرىبى ريٍحمن

نىاننا مّْف لَّدينَّا كىزىكىاةن  كالثالث : الصبلح كالصيانة ، كقكلو تعالى : )كىحى
كىافى تىًقيِّا(}مريـ :  لىى المًَّو ُّكى مىف تىزىكَّى فىًإنَّمىا يىتىزىكَّى ًلنىٍفًسًو كىاً  { كقكلو تعالى )كى

(}فاطر : ا  { ٍُٖلمىًصيري
كالرابع : قكؿ : ال إلو إالَّ ا ، أك بمعنى اإليماف كالتكحيد كالمعرفة 

يِّا(}مريـ :  اًني ًبالصَّبلًة كىالزَّكىاًة مىا ديٍمتي حى { كقكلو ُّ، كقكلو تعالى : )كىأىٍكصى
ٍيؿه لٍّْمميٍشًرًكيفى } ـٍ  { الًَّذيفى ال ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى ٔتعالى : )كىكى كىىيـ ًباألًخرىًة ىي

(}فصمٍت :  كفى  { ٕ-ٔكىاًفري
الخامس : صدقة الفطر ، كقكلو تعالى : )قىٍد أىٍفمىحى مىف 

 { ُْتىزىكَّى(}األعمى : 
                                                 

 ٕٗ-ٔٗ/ٔٔ( جاِع اٌت١اْ ٔ)
 2٘ٔ/2( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ ٕ)



211 

 

ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى  السادس : يزككف يعني يبرئكف ، كقكلو تعالى : )أىلى
 {  ْٗكىالى ييٍظمىميكفى فىًتيبلن(}النساء :  ييزىكُّكفى أىنفيسىييـٍ بىًؿ الٌموي ييزىكّْي مىف يىشىاء

السابع : أزكى يعني أحؿَّ ، كقكلو تعالى : )فىٍميىنظيٍر أىيُّيىا أىٍزكىى طىعىامنا 
ٍنوي(}الكيؼ :   { ُٗفىٍميىٍأًتكيـ ًبًرٍزؽو مّْ

كىافى  نىاننا مّْف لَّدينَّا كىزىكىاةن كى الثامف : الصدقة ، كقكلو تعالى : )كىحى
 {  ُّمريـ : تىًقيِّا(}

ا أىنىا رىسيكؿي  التاسع : معنى النبكة ، كالرسالة ، كقكلو تعالى : )قىاؿى ًإنَّمى
ًكيِّا(}مريـ :  بًّْؾ الىىبى لىًؾ غيبلمنا زى  { أم : ألىب لًؾ رسكال نبيِّاُٗرى

اًني ًبالصَّبلًة  العاشر : معنى العبادة كالدعكة ، كقكلو تعالى : )كىأىٍكصى
ا  يِّا(}مريـ : كىالزَّكىاًة مى  { ُّديٍمتي حى

لىٍكال  الحادم عشر : معنى االحتراز عف الفكاحش ، كقكلو تعالى : )كى
دو أىبىدنا(}النكر :  تيوي مىا زىكىا ًمنكيـ مٍّْف أىحى ـٍ كىرىٍحمى مىٍيكي  {ُِفىٍضؿي المًَّو عى

الثاني عشر : معنى الثناء كالمدح ، كقكلو تعالى : )فىبل تيزىكُّكا 
ًف اتَّقىى(}النجـ :  ـي ًبمى ـٍ ىيكى أىٍعمى  { ِّأىنفيسىكي

الثالث عشر : معنى النقاء كالطيارة ، كقكلو تعالى : )قىٍد أىٍفمىحى مىف 
 { ٗزىكَّاىىا(}الشمس : 

قكلو تعالى : )فىقيٍؿ الرابع عشر : معنى التكبة مف دعكل الربكبية ، ك
 { ُٖىىؿ لَّؾى ًإلىى أىف تىزىكَّى(}النازعات : 

الخامس عشر : معنى األقرب إلى المصمحة ، كقكلو تعالى : )ىيكى 
(}النكر :  ـٍ  {ِٖأىٍزكىى لىكي

السادس عشر : معنى الحسف كالمطافة كذات جماؿ ، كقكلو تعالى : 
ًكيَّةن(}الكيؼ   {ْٕ: )قىاؿى أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زى



211 

 

مىف  السابع عشر : معنى اإلقباؿ عمى الخدمة ، كقكلو تعالى : )كى
ا يىتىزىكَّى ًلنىٍفًسًو(}فاطر :   (ُ){ُٖتىزىكَّى فىًإنَّمى

قاؿ الخميؿ : ))الزككات جمع الزكاة ، كالزكاة : زكاة الماؿ ، كىك  
كالزكاة : الصبلح ، تقكؿ : رجؿ زكي تقي ، كرجاؿ أزكياء أتقياء َََتطييره

، كزكا الزرع يزكك زكاء : ازداد كنما، ككؿ شيء ازداد كنما فيك يزكك 
قاؿ ابف فارس :  ))الزاء كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ يدؿُّ عمى  (ِ)زكاء((

كاألصؿ في ذلؾ كمو راجع َََنماء كزيادة  ، كيقاؿ : الطيارة زكاة الماؿ
اغب : ))أصؿ الزكاة كقاؿ الر  (ّ) إلى ىذيف المعنييف ، كىما النماء كالطيارة((

يقاؿ : زكا الزرع يزكك إذا حصؿ منو َََالنمك الحاصؿ عف بركة ا تعالى
كمنو الزكاة ًلما ييخرج اإلنساف مف حؽ ا تعالى إلى الفقراء ، َََنمك كبركة

كتسميتو بذلؾ ًلما يككف فييا مف رجاء البركة ، أك لتزكية النفس ، أم : 
))كالزكاة في المغة : النماء ، كمنو زكاة الماؿ  (ْ)تنميتيا بالخيرات كالبركات((

يزكك ، كقيؿ : الطيارة ، في الشرع : قدر مخصكص مف ماؿ مخصكص 
في زمف مخصكص ، كقيؿ : ىك النمك الحاصؿ عف بركة ا تعالى ، كلذلؾ 
ا ، لما ذكركا مف أنَّو يبارؾ  ف كاف فيما يشاىد نقصن سيمّْي الميخرىج زكاة ، كا 

نو قيؿ : الزكاة بركة الماؿ ، أك ألنَّو تحصنو مف الضياع ، كلذلؾ فيو ، كم
قيؿ : الزكاة حرز الماؿ ، كيعتبر ذلؾ باألمكر الدنيكية كاألخركية ، يقاؿ : 

كىافى َََزكا الزرعي : إذا حصؿ منو كثرة نىاننا مّْف لَّدينَّا كىزىكىاةن كى كقكلو )كىحى
ًكيِّا(}مريـ : { أم : بركة كتطييرن ُّتىًقيِّا(}مريـ :  ا ، كقكلو تعالى : )غيبلمنا زى

                                                 

ائر ذكم كبصػػ َِٓ-ِْٗكالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص  ٖٕٙ( ٚجةةٖٛ اٌمةةشآْ ص ٔ)
 ُّٓ-ُّْ/ّالتمييز 

 4ٖٖ( اٌع١ٓ ص ٕ)
  2ٖٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖ)
 ٕٕٓ( اٌّفشداح ص ٗ)
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ـٍ ًلمزَّكىاًة َََ{ أم : مباركنا مطيَّرناُٗ قكلو تعالى : )كىالًَّذيفى ىي
(}المؤمنكف :  ( يجكز أف يريد شقيقة الصبلة أثنى عمييـ بإخراجيا ، ْفىاًعميكفى

 كما أثني عمييـ بإقامة شقيقتيا ، كيجكز أف يريد الفاعميف ما يزكيكف بو
ًكيَّةن(}الكيؼ : َََأنفسيـ { كزاكية ، أم : ْٕكقكلو : )قىاؿى أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زى

دو  طاىرة بريئة مما ال يكجب قتميا ، كقكلو تعالى : )مىا زىكىا ًمنكيـ مٍّْف أىحى
اًني ًبالصَّبلًة كىالزَّكىاًة ُِأىبىدنا(}النكر :  { أم : ما طير ، كقكلو تعالى : )كىأىٍكصى

يِّا(}مريـ :  مىا ديٍمتي  { أم : العمؿ الصالح ، كقيؿ : الطيارة  ، كقكلو ُّحى
(}البقرة :  ـٍ كىأىٍطيىري ـٍ أىٍزكىى لىكي   (ُ) { أم : أغنى بركة كأزيد((ِِّتعالى : )ذىًلكي

عرَّؼ أىؿ المغة ، كما تقدـ ، الزكاة بأنَّيا تعني : الزيادة ، كالنماء ، 
كالعمؿ الصالح ، كقد أرجع ابف فارس كالبركة ،  كالصبلح ، كالطيارة ، 

 كلكف ىذا ال يعني أفَّ كبلِّ  أصؿ كؿ معانييا إلى معنيي النماء كالطيارة ،
منيما أك جميعيما يعني الزكاة بعينيا ؛ ألفَّ المفظ كال سيما المفظ القرآني ال 

 غير الزكاة ، فنماء الشيء معناه إالَّ المفظ نفسو ، فالنماء مثبلن يطابؽ معناه 
ظاىر كقكلؾ : نما الزرع : إذا كثر كطاؿ ، كنمت الماشية : إذا كثرت 
بتناسميا ، كقكلؾ : زكا الماؿي ، أك زكَّى مالىو ، ال يفيد ىذا النمك الظاىرم ، 
بؿ ذكركا أفَّ المراد مف زكاة الماؿ البركة ، كقد تقدـ قكؿ الراغب ))يقاؿ : 

نو الزكاة ًلما ييخرج اإلنساف كمَََزكا الزرع يزكك إذا حصؿ منو نمك كبركة
مف حؽ ا تعالى إلى الفقراء ، كتسميتو بذلؾ ًلما يككف فييا مف رجاء البركة 

ككذلؾ الطيارة  (ِ)، أك لتزكية النفس ، أم : تنميتيا بالخيرات كالبركات((
فإنَّيا غير الزكاة ، كالدليؿ عمى ذلؾ عطؼ الزكاة عمييا في قكلو تعالى : 

                                                 

كينظػػر : لسػػاف العػػرب ٗٗٔ-ٕٗٔ/ٕ( عّةةذث اٌذفةةاظ يةةٟ دفغةة١ش أشةةشف األٌفةةاظ ٌٍذٍتةةٟ ٔ)
ٕ/ْٓ-ْٔ 
 ٕٕٓ( اٌّفشداح ص ٕ)
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ـٍ أىزٍ  (}البقرة : )ذىًلكي ـٍ كىأىٍطيىري { كالتفريؽ بينيما في التفسير ، قاؿ ِِّكىى لىكي
الطبرم : ))كيعني بقكلو )أىٍزكىى( أفضؿ كخير عند ا مف فرقتيفَّ أزكاجيفَّ ، 
كقد دلمنا فيما مضى عمى معنى الزكاة ؛ فأغنى ذلؾ عف إعادتو ، كأمَّا قكلو 

( فإنَّو يعني بذلؾ : أطير ل قمكبكـ كلقمكبيفَّ ، كقمكب أزكاجيفَّ مف )كىأىٍطيىري
الريبة ، كذلؾ أنَّيما إذا كاف في نفس كؿٍّ منيما ، أعني الزكج كالمرأة ، 
عبلقة حبٍّ ، لـ يؤمف أف يتجاكزا ذلؾ إلى غير ما أحمَّو ا ليما ، كلـ يؤمف 

  (ُ) مف أكليائيما أف يسبؽ إلى قمكبيـ منيما ما لعميما أف يككنا منو بريئيف((
( معناه : أطيب لمنفس ، كأطير لمعرض  كقاؿ ابف عطية : )))أىٍزكىى( )كىأىٍطيىري

تيزىكّْيًيـ  (ِ)كالديف(( ـٍ كى دىقىةن تيطىيّْريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي كقكلو تعالى : )خي
تيزىكّْيًيـ( : ًَُّبيىا(}التكبة :  ( مف الذنكب )كى ـٍ { ))قاؿ ابف عباس : )تيطىيّْريىي
ذا كاف ابف فارس قد جعؿ الزكاة ترجع إلى معنيي النماء  (ّ) تصمحيـ(( كا 

 كالطيارة ؛ فؤلنَّو كجد ىذيف المعنييف أقرب المعاني إلييا
كقد نبَّيتي غير مرة أفَّ أىؿ المغة حيف يعرّْفكف المفظ يعرّْفكنو بما  

يرادفو ال بما يطابقو ، كليس ىذا راجعنا إلى جيميـ كعدـ تعرفيـ إلى المفظ 
المطابؽ لو في المعنى ، بؿ لعدـ كجكده ؛ لذلؾ فيـ لـ يصرّْحكا كلـ يؤكدكا 

ا ، ىذه الحقيقة يجب أف نسمـ أفَّ معاني تعريفاتيـ لمزكاة تعني الزكاة بعيني
بيا تسميمنا ، كقد جعؿ أىؿ الكجكه الزكاة بمعنى : النماء ، كالصبلح 
كالصيانة ، كالحبلؿ ، كاالحتراز عف الفكاحش ، كالنقاء كالطيارة ، كما جاء 
في الكجو الثاني ، كالثالث ، كالسابع ، كالحادم عشر ، كالثالث عشر ، ىذه 

دفة لمزكاة ، أم : أنىيا ال تعني الزكاة بعينيا ، بؿ الكجكه جميعيا معاف مرا

                                                 

 2ٙ٘-2٘٘/ٕ( جاِع اٌت١اْ ٔ)
 ٖٓٔ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض ٕ)
 2ٖ٘/ٖ( صاد اٌّغ١ش ٖ)
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المعنى القريب منيا كجعؿ المفظ بمعنى لفظ يرادفو عمى أنَّو يعنيو بعينو 
 تحريؼ لداللتو ، ألنَّو ال تطابؽ بيف المترادفات 

ًعمىٍت الزكاة في الكجو األكؿ بمعنى الزكاة المفركضة ، أك الزكاة  جي
(      الشرعية ، في قكلو تعالى  : )كىأىًقيميكٍا الصَّبلىةى كىآتيكٍا الزَّكىاةى كىاٍركىعيكٍا مىعى الرَّاًكًعيفى

صحَّ أفَّ المراد مف الزكاة ىنا الزكاة المفركضة إالَّ أنَّيا اسـ منقكؿ مف الزكاة 
التي تعني النماء كالطيارة ، كقد صرَّح أىؿ المغة أنفسيـ بذلؾ ، كالتحريؼ 

جعمكا الزكاة بمعنى الزكاة المفركضة فيذا يعني أنَّيـ سمَّكا  الحاصؿ أنَّيـ لمَّا
األكؿ بالثاني ، أم : سمَّكا األصؿ بالمنقكؿ ، بينما الحقيقة عمى العكس مف 
ذلؾ ، كىك تسمية المنقكؿ باألصؿ ، فحرَّفكا بقمب التسمية ، كقمبكا المعنى 

 المراد ، كىذا ىك حاؿ كؿ اسـ منقكؿ جعمكه كجينا .
عً  ا ، أك بمعنى  لرابع بمعنى : قكؿ : ال إلو إالٌ مىٍت  في الكجو اكجي

يِّا(  اًني ًبالصَّبلًة كىالزَّكىاًة مىا ديٍمتي حى اإليماف كالتكحيد ، في قكلو تعالى : )كىأىٍكصى
أك بمعنى الدعكة كالعبادة ، كما جاء في الكجو العاشر ، كىذا الكجو مف 

ة مف حيث صحة جعؿ كؿٍّ منيا كجينا ليا ، مرادفات الزكاة ، كمرادفاتيا كاحد
لذلؾ جاز أف تجعؿ بمعنى مرادؼ آخر ، كقد تقدـ قكؿ الحمبي أفَّ الزكاة ىنا 
اًني  بمعنى العمؿ الصالح أك الطيارة ، كقاؿ الطبرم : ))كقكلو : )كىأىٍكصى

يِّا( يقكؿ : كقضى أف يكصيني بالصبلة كا لزكاة  ، ًبالصَّبلًة كىالزَّكىاًة مىا ديٍمتي حى
قامتيا  يعني المحافظة عمى حدكدىا ، يعني المحافظة عمى حدكد الصبلة ، كا 
عمى ما فرضيا عميَّ ، كفي الزكاة معنياف ، أحدىما : زكاة األمكاؿ أف 
يؤدييا ، كاآلخر : تطيير الجسد مف دنس الذنكب فيككف معناه :  كأكصاني 

ة : ))قيؿ : ىما كقاؿ ابف عطي (ُ) بترؾ الذنكب كاجتناب المعاصي((
المشركعتاف في البدف كالماؿ ، كقيؿ زكاة الرؤكس في الفطر ، كقيؿ : 

                                                 

 4ٙ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ ٔ)
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كقاؿ (ُ)الصبلة : الدعاء ، كالزكاة : التطيير مف كؿ عيب كنقص((
اًني ًبالصَّبلًة كىالزَّكىاًة( أم : ألؤدييما إذا أدركني  القرطبي : )))كىأىٍكصى

 (ِ) التكميؼ((
ا بيذا المع ًعمىٍت أيضن ٍيؿه لٍّْمميٍشًرًكيفى }كجي { ٔنى في قكلو تعالى : )كىكى

( قاؿ الطبرم في تفسيره ىذه  كفى ـٍ كىاًفري الًَّذيفى ال ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كىىيـ ًباألًخرىًة ىي
اآلية : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ ، فقاؿ بعضيـ : : معناه : الذم ال 

كقاؿ َََ، كال يكحدكنويعطكف ا الطاعة التي تطيرىـ كتزكي أبدانيـ 
آخركف : بؿ معنى ذلؾ : الذيف ال يقركف بزكاة أمكاليـ التي فرضيا ا فييا 

كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندم ما قالو الذيف َََ، كال يعطكنيا أىميا
قالكا : معناه : ال يؤدكف زكاة أمكاىـ ، كذلؾ أفَّ ذلؾ ىك األشير مف معنى 

( دليبلن عمى أفَّ ذلؾ كذلؾ ؛ الزكاة ، كأفَّ في قكلو : )كى  كفى ـٍ كىاًفري ىيـ ًباألًخرىًة ىي
ألفَّ الكفار الذيف عنكا بيذه اآلية كانكا ال يشيدكف أف ال إلو إالَّ ا ، فمك 
كاف قكلو )الًَّذيفى ال ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى( مرادنا بو الذيف ال يشيدكف أف ال إلو إالَّ ا 

( معنى ؛ ألنَّو معمكـ أفَّ مىف لـ يشيد ، لـ يكف لقكلو )كىىيـ ًبا كفى ـٍ كىاًفري ألًخرىًة ىي
ـٍ  أف ال إلو إالَّ ا ، ال يؤمف باآلخرة ، كفي اتباع قكلو )كىىيـ ًباألًخرىًة ىي
( قكلو )الًَّذيفى ال ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى( ما ينبئ عف أفَّ الزكاة في ىذا  كفى كىاًفري

كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى :  (ّ) ((المكضع معنيّّ بيا زكاة األمكاؿ
 )الًَّذيفى ال ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى( فيو خمسة أقكؿ :

أحدىا : ال يشيدكف أف ال إلو إالَّ ا ، كالمعنى : ال يطيّْركف 
 أنفسيـ مف الشرؾ بالتكحيد .

 كالثاني : ال يؤمنكف بالزكاة كال يقٌركف بيا 
                                                 

 ٘ٔ-ٗٔ/ٗ( اٌّذش اٌٛج١ض ٔ)
 2ٔ-2ٓ/ٔٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٕ)
 2ٓٔ-2ٓٔ/ٕٗ( جاِع اٌت١اْ ٖ)
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 كالثالث : ال يزٌككف أعماليـ 
 الرابع : ال يتصدقكف كال ينفقكف في الطاعات ك 

    (ُ) كالخامس ال يعطكف زكاة أمكاليـ((
فقد صيرّْح بأفَّ المراد مف الزكاة في القكؿ الثاني كالثالث كالخامس الزكاة 
عؿ بمعنى : ال يطيّْركف أنفسيـ مف  بعينيا ، ككذلؾ القكؿ األكؿ ؛ ألنَّو جي

الذم : ال يتصدقكف كال ينفقكف في الطاعات  الشرؾ بالتكحيد ، كالقكؿ الرابع
؛ ألنَّو بمعنى : ال ييطىيّْركف أنفسيـ بالتصدؽ كاإلنفاؽ في الطاعات ، فالمراد 
اًني ًبالصَّبلًة كىالزَّكىاًة( كقكلو تعالى :  إذف مف الزكاة في قكلو تعالى : )كىأىٍكصى

ك الزكاة بعينيا ، كجعميا بمعنى )الًَّذيفى ال ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى( الزكاة المفركضة ، أ
 قكؿ :  ال إلو إالَّ ا تحريؼ لداللتيا 

ًعمىٍت في الكجو الخامس بمعنى صدقة الفطر ، في قكلو تعالى :  كجي
)قىٍد أىٍفمىحى مىف تىزىكَّى( كىي الزكاة بعينيا ؛ ألنَّيا تعني زكاة الفطر ، قاؿ ابف 

 : الجكزم : )))مىف تىزىكَّى( فيو خمسة أقكاؿ
 أحدىا : مف تطيَّر مف الشرؾ باإليماف 

 كالثاني : مف أعطى صدقة الفطر 
 كالثالث : مف كاف عممو زاكينا 

 كالرابع : أنَّيا زكاة األمكاؿ كميا 
   (ِ) كالخامس : تكثَّر بتقكل ا ، كمعنى الزاكي : النامي الكثير((

نيا التي ىي بمعنى فالمراد إذف مف الزكاة الزكاة المفركضة ، اك الزكاة بعي
 النماء كالتطير 

ـٍ  كجعمكا الزكاة في الكجو السادس بمعنى التبرئة في قكلو تعالى : )أىلى
ـٍ بىًؿ الٌموي ييزىكّْي مىف يىشىاء كىالى ييٍظمىميكفى فىًتيبلن( أم :  تىرى ًإلىى الًَّذيفى ييزىكُّكفى أىنفيسىيي

                                                 

 2/4ٔ( صاد اٌّغ١ش ٔ)
 2ٕٗ/2( صاد اٌّغ١ش ٕ)
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عينيا ، كىذه اآلية ))يدخؿ تبرئة النفس مف الذنكب ، كىذا ىك معنى الزكاة ب
     (ُ) فييا كؿ مف زكَّى نفسو ، ككصفيا بزكاء العمؿ ، كزيادة الطاعة كالتقكل((

كجعمكا الزكاة في الكجو الثامف بمعنى الصدقة ، في قكلو تعالى : )يىا 
ًبيِّا } ـى صى ٍك ًذ اٍلًكتىابى ًبقيكَّةو كىآتىٍينىاهي اٍلحي نىاننا مّْف ُِيىٍحيىى خي كىافى { كىحى لَّدينَّا كىزىكىاةن كى

تىًقيِّا( كالزكاة المنقكلة تسمَّى صدقة ، قاؿ الطبرم : ))كقكلو )كىزىكىاةن( يقكؿ 
تعالى ذكره : كآتينا يحيى الحكـ صبيِّا كزكاة ، كىك الطيارة مف الذنكب ، 
كاستعماؿ بدنو في طاعة ربو ، فالزكاة عطؼ عمى الحكـ مف قكلو : )كىآتىٍينىاهي 

كٍ  ( كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿالحي عف ابف جريج ، قكلو َََـى
عف الضحاؾ ، يقكؿ : في قكلو َََ)كىزىكىاةن( قاؿ العمؿ الصالح الزكي
كىافى تىًقيِّا( َََ)كىزىكىاةن( يعني العمؿ الصالح الزكي عف ابف عباس )كىزىكىاةن كى

كىافى تىًقيِّا( أمَّا  قاؿ ابف زيد في قكلوَََقاؿ : طىييرى فمـ يعمؿ بذنب )كىزىكىاةن كى
))كالمعنى : فعمنا ذلؾ رحمة ألبكيو ،  (ِ)الزكاة كالتقكل فقد عرفيما الناس((

فالمراد مف الزكاة الزكاة بعينيا ، كالمعنى كما ىك ظاىر :  (ّ)كتزكية لو((
 ا                             كآتينا يحيى الحكـ صبيِّا كآتيناه مف لدنَّا حناننا كطيارة مف الذنكب ككاف تقيِّ 

ًعمىٍت في الكجو التاسع بمعنى النبكة ، كالرسالة ، في قكلو تعالى :  كجي
ًكيِّا( أم : ألىب لًؾ رسكال نبيِّا ،  بًّْؾ الىىبى لىًؾ غيبلمنا زى ا أىنىا رىسيكؿي رى )قىاؿى ًإنَّمى

قكلو تعالى : بؿ المراد مف الزكاة الزكاة بعينيا ، كقد تقدـ قكؿ الحمبي ))ك 
ًكيِّا(}مريـ :  { أم : مباركنا مطيَّرنا(( كالمعنى : ))طاىرنا مف ُٗ)غيبلمنا زى

   (ْ) الذنكب ، أك نامينا عمى الخير كالبركة((

                                                 

 ٕٖٕ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٔ)
 2٘ٔ/٠ٕٚ٘ظش : صاد اٌّغ١ش  4ٙ-2ٙ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ ٕ)
 2٘ٔ/٘( صاد اٌّغ١ش ٖ)
 2ٓٙاٌذٕض٠ً ص ( ِذاسن ٗ)



218 

 

ًعمىٍت في الكجو الثاني عشر بمعنى الثناء كالمدح ، في قكلو  كجي
ـي ًبمىًف اتَّقى  ـٍ ىيكى أىٍعمى ى( بؿ أريد مف الزكاة الزكاة تعالى : )فىبل تيزىكُّكا أىنفيسىكي

( ))فبل تنسبكىا إلى زكاة العمؿ  ـٍ بعينيا ، كمعنى قكلو : )فىبل تيزىكُّكا أىنفيسىكي
 (ُ) كزيادة الخير كالطاعات ، أك إلى الزكاة كالطيارة مف المعاصي((

ًعمىٍت في الكجو الرابع عشر بمعنى التكبة مف دعكل الربكبية ، في  كجي
ٍؿ ىىؿ لَّؾى ًإلىى أىف تىزىكَّى( بؿ المراد مف الزكاة الزكاة بعينيا ، قكلو تعالى : )فىقي 

كالمعنى : ))ىؿ لؾ إلى أف تتطيَّر مف الشرؾ كالعصياف بالطاعة 
 (ِ)كاإليماف((

ًعمىٍت في الكجو الخامس عشر بمعنى األقرب إلى المصمحة ، في  كجي
( ك)أىٍزكىى( اسـ عمى  ـٍ كزف أفعؿ ، كىذه الصيغة قكلو تعالى : )ىيكى أىٍزكىى لىكي

تدؿُّ عمى التفضيؿ ، فجعمو بمعنى األقرب ىك معنى الصيغة ال معنى الزكاة 
( معناه ))الرجكع أطيب ،  ـٍ ، فالمراد الزكاة بعينيا ، كقكلو تعالى : )أىٍزكىى لىكي
كأطير لما فيو مف سبلمة الصدكر، كالبعد عف الريبة ، أك أنفع كأنمى 

خيرنا((
(ّ)                                                                         

ًعمىٍت في الكجو السادس عشر بمعنى الحسف كالمطافة كذات جماؿ  كجي
ًكيَّةن( بؿ المراد الزكاة بعينيا ، كمعنى  ، في قكلو تعالى : )قىاؿى أىقىتىٍمتى نىٍفسنا زى

ًكيَّةن( الطاىرة مف الذنكب ، إمَّا ألنَّي ا عنده لـ يرىا قد أذنبت ، أك ألنَّيا )))زى
  (ْ)صغيرة لـ تبمغ الحنث((

                                                 

 2ٔٔٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٔ)
 2ٖٔٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٕ)
 222-22ٙ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٖ)
 4٘ٙ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٗ)
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ًعمىٍت في الكجو السابع عشر بمعنى اإلقباؿ عمى الخدمة ، في   كجي
ا يىتىزىكَّى ًلنىٍفًسًو( بؿ المراد الزكاة بعينيا ،  مىف تىزىكَّى فىًإنَّمى قكلو تعالى : )كى

مىف تىزىكَّى( تطيَّر بفعؿ الخيرات كترؾ المعاصي(( كمعنى قكلو )))كى
 (ُ) 

 ى كجييف : قاؿ الحيرم : ))الزكاؿ عمالزواؿ : -ٖٗ 
كؿى ًمٍنوي   ـٍ ًلتىزي ف كىافى مىٍكريىي أحدىما : الحركب ، كقكلو تعالى : )كىاً 

(}إبراىيـ :   {                                                                       ْٔاٍلًجبىاؿي
الثاني : الميؿ عف أمكنتيا ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ المَّوى ييٍمًسؾي  

دو مّْف بىٍعًدًه ًإنَّوي كىافى السَّمى  ا ًمٍف أىحى لىًئف زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىييمى كال كى اكىاًت كىاألٍرضى أىف تىزي
ًميمنا غىفيكرنا(}فاطر :   (ِ){((ُْحى

ف كىافى   جعؿ الحيرم الزكاؿ بمعنى الحركب في قكلو تعالى : )كىاً 
( كىذا الكجو كما  كؿى ًمٍنوي اٍلًجبىاؿي ـٍ ًلتىزي ترل يحتاج إلى إيضاح المقصكد مىٍكريىي

 منو ، كالمحقؽ لـ يعمّْؽ عميو شيئنا .
كقاؿ الدامغاني : ))تفسير الزكاؿ عمى ستة أكجو : كنتـ كذلؾ ،  

 كالسقكط ، كالميؿ ، كالخركج ، كاالنقطاع ، كخرَّ 
فكجو منيا : فما زلتـ ، يعني : طالما كنتـ كذلؾ ، قكلو تعالى :  

ا ًزٍلتيـٍ ًفي شى  اءكيـ ًبًو(}غافر : )فىمى  {ّْؾٍّ مّْمَّا جى
كالكجو الثاني : الزكاؿ ، ىك السقكط ، قكلو تعالى : )ًإفَّ المَّوى ييٍمًسؾي  

دو مّْف بىٍعًدًه ًإنَّوي كىافى  ا ًمٍف أىحى لىًئف زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىييمى كال كى السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى أىف تىزي
ًميمنا غىفيكرنا(}فاطر :   { كىك بمعنى الميؿ عند الحيرم كما تقدَّـ ُْحى

لىٍمتيـٍ مّْف بىٍعًد مىا   كالكجو الثالث : الزلؿ : الميؿ ، قكلو تعالى : )فىًإف زى
ًكيـه( يعني فإف ممتـ عف شرائع ديف  ـي اٍلبىيّْنىاتي فىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى عىًزيزه حى اءٍتكي جى

 محمد صمى ا عميو كسمـ 
                                                 

 42ٙ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٔ)
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ـه بىٍعدى  كالكجو الرابع : الخركج مف الطاعة ، قكلو تعالى : )فىتىًزؿَّ   قىدى
{ يعني : فيخرجكف عف طاعة ا ، عزَّ كجؿَّ ، كما تزٌؿ ْٗثيبيكًتيىا(}النحؿ : 

 القدـ عف مكضعيا
ـٍ تىكيكنيكٍا   لى كالكجو الخامس : الزكاؿ : االنقطاع ، قكلو تعالى : )أىكى

(}إبراىيـ  كىاؿو ا لىكيـ مّْف زى  كال بعث { انقطاع مف الدنياْْأىٍقسىٍمتـي مّْف قىٍبؿي مى
ـٍ   ف كىافى مىٍكريىي الكجو السادس : زاؿ يعني : خرَّ ، قكلو تعالى : )كىاً 

(}إبراىيـ :  كؿى ًمٍنوي اٍلًجبىاؿي  (ُ) { يعني تخرُّ منو الجباؿ((ًْٔلتىزي
قاؿ ابف فارس : ))الزاء كالكاك كالبلـ أصؿ كاحد يدؿُّ عمى تنحي 

كزالت الشمس عف كبد  الشيء عف مكانو ، يقكلكف : زاؿ الشيء زكاالن ،
كقاؿ الراغب : ))زاؿ الشيءي يزكؿ  (ِ) السماء ، كيقاؿ : أزلتو عف المكاف((

كال(}فاطر :  ا عنو ، قاؿ تعالى : )أىف تىزي { ُْزكاالن : فارؽ طريقتو جانحن
لىًئف زىالىتىا(}فاطر :  { كالزكاؿ يقاؿ في شيء قد كاف ثابتنا قبؿي ، فإف ُْ)كى
الشمس ، كمعمكـ أف ال ثبات لمشمس بكجو ، قيؿ : إفَّ  قيؿ : قد قالكا زكاؿ

ذلؾ العتقادىـ في الظييرة أفَّ ليا ثباتنا في كًبد السماء ؛ كليذا قالكا : قاـ 
)) ـي الظييرة ، كسار النياري قائ
 (ّ) 

عنؿى الدامغاني فما زلتـ ، في الكجو األكؿ بمعنى طالما كنتـ كذلؾ   جى
ا ًزلٍ  اءكيـ ًبًو( كىذا الكجو  ليس معنى ، في قكلو تعالى : )فىمى تيـٍ ًفي شىؾٍّ مّْمَّا جى

 الزكاؿ بؿ معنى التركيب المؤلؼ مف ما النافية كفعؿ الزكاؿ 
كجعؿى الزلؿ في الكجو الثالث بمعنى الميؿ في قكلو تعالى : )فىًإف  

ـي اٍلبىيّْنىاتي فىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى  اءٍتكي لىٍمتيـٍ مّْف بىٍعًد مىا جى ًكيـه(  زى  عىًزيزه حى

                                                 

 ٕٗ٘-ٖٕ٘( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص ٔ)
 4ٖٖ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ)
 ٕٕ٘( اٌّفشداح ص ٖ)
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كجعمو في الكجو الرابع بمعنى الخركج عف الطاعة في قكلو تعالى : 
ـه بىٍعدى ثيبيكًتيىا( كىما كجياف لمزلؿ كليسا لمزكاؿ ، فيما كجياف لجذر  )فىتىًزؿَّ قىدى
آخر مختمؼ ، فالزكاؿ مف زاؿ يزكؿ ، كالزلؿ مف زؿَّ يزٌؿ ، كمف اليدـ في 

 كحيد كالخمط بيف معاني تراكيبيا كجذكرىا المختمفة لغة القرآف الكريـ الت
كجعؿى الزكاؿ بمعنى السقكط ، كاالنقطاع ، كالخيركر ، كىذه ألفاظ 

منيا ال يعني  ف جميعيا كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ مرادفة لمزكاؿ ، كمرادفاتو تكك 
الزكاؿ بعينو ، بؿ المعنى القريب منو ؛ كمف حيث جكاز أف يقع بعضيا 

عض لتقارب معانييا ؛ لذلؾ جاز بالقدر نفسو أف يككف بمعنى مرادؼ مكقع ب
آخر ، كىذا ما حصؿ ، فقد جعؿ الحيرم الزكاؿ في قكلو تعالى )ًإفَّ المَّوى 
دو مّْف بىٍعًدًه  ا ًمٍف أىحى لىًئف زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىييمى كال كى ييٍمًسؾي السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى أىف تىزي

مً   يمنا غىفيكرنا( بمعنى الميؿ ، كجعمو الدامغاني بمعنى السقكط .ًإنَّوي كىافى حى
ف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا في  كالمترادفات كا 
معانييا الخاصة ، كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ، فقد جعؿى الزكاؿ في 

مىاكىاًت الكجو الثاني بمعنى السقكط في قكلو تعالى : )ًإفَّ المَّوى ييٍمًسؾي السَّ 
ًميمنا  دو مّْف بىٍعًدًه ًإنَّوي كىافى حى لىًئف زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىييمىا ًمٍف أىحى كال كى كىاألٍرضى أىف تىزي
غىفيكرنا( كسقكط الشيء يعني كقكعو أك طرحو مف مكاف عاؿو ، كسقكط 

ٍكا ًكٍسفنا مّْفى السَّمىاء سىاًقطنا ف يىرى يىقيكليكا  اإلنساف مف السطح ، قاؿ تعالى : )كىاً 
ابه مٍَّركيكـه(}الطكر :   (ُ){ْْسىحى

ـٍ   لى كجعمو في الكجو الخامس بمعنى االنقطاع ، في قكلو تعالى : )أىكى
بانة  ( ))كالقطع يدؿُّ عمى صـر ، كا  كىاؿو ا لىكيـ مّْف زى تىكيكنيكٍا أىٍقسىٍمتـي مّْف قىٍبؿي مى
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: )أليقىطّْعىفَّ  نحك قكلو تعالىَََ))كالقطع : فصؿ الشيء(ُ) شيء مف شيء((
(}األعراؼ :  ـٍ أىٍجمىًعيفى مّْبىنَّكي مىكيـ مٍّْف ًخبلىؼو ثيَـّ أليصى ـٍ كىأىٍرجي  (ِ){((ُِْأىٍيًديىكي

ف كىافى  كبمعنى الخيركر في الكجو السادس في قكلو تعالى : )كىاً 
( كالخرُّ ))ىك اضطراب كسقكط مع صكت(( كؿى ًمٍنوي اٍلًجبىاؿي ـٍ ًلتىزي مىٍكريىي
(ّ) 

فمعنى خرَّ سقط سقكطنا ييسمىع منو خرير ، كالخرير يقاؿ لصكت الماء ))
كٍا لىوي  رُّ كالريح كغير ذلؾ مما يسقط مف عمكٍّ ، كقكلو تعالى : )كىخى

دنا(}يكسؼ :  { فاستعماؿ الخر تنبيو عمى اجتماع أمريف : السقكط ، ََُسيجَّ
                                                        (ْ) كحصكؿ الصكت منيـ بالتسبيح((

فزكاؿ الشيء غير سقكطو ، كانقطاعو ، كخركره ، كما جاء في 
األكجو الثبلثو ، فيك ال يعني كقكع الشيء أك طرحو مف مكاف عاؿو ، كال 
يعني قطع شيء كفصمو مف شيء ، كال يعني سقكط شيء مف عمكٍّ مع 

مكانو ، فيك غيرىا ، صكت ، ييسمىع منو خرير ، بؿ ىك تنحّْي شيء عف 
 فجعؿ الزكاؿ بمعانييا تحريؼ لداللتو 

  ذكر الحيرم كالدامغاني لمزيغ ثبلثة أكجو :الزيغ : -ٖ٘
بَّنىا الى تيًزٍغ قيميكبىنىا  الكجو األكؿ : الزيغ يعني الميؿ ، كقكلو تعالى : )رى

كىادى يىًزيغي قيميكبي فىًريؽو كقكلو تعالى : )ًمف بىٍعًد مىا  {ٖبىٍعدى ًإٍذ ىىدىٍيتىنىا(}آؿ عمراف 
(}التكبة :  ـٍ ٍنيي  {ُُٕمّْ

اري  ٍذ زىاغىٍت األٍبصى كالكجو الثاني : الشخكص ، كقكلو تعالى : )كىاً 
تىظينُّكفى ًبالمًَّو الظُّنيكنىا(}األحزاب :  نىاًجرى كى بىمىغىًت اٍلقيميكبي اٍلحى  { َُكى

                                                 

 224( ٠ٕظش : ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ)
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 ٕٗٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٖ)
 ٓ٘ٔ( اٌّفشداح ص ٗ)



223 

 

اغيكا أىزىاغى المَّوي الكجو الثالث : الضبلؿ ، كقكلو تعالى : )فىمىمَّا زى 
(}الصؼ :   (ُ){ يعني : أضؿَّ قمكبيـٓقيميكبىييـٍ

جعؿ الحيرم كالدامغاني الزيغ في الكجو األكؿ بمعنى الميؿ في قكلو 
بَّنىا الى تيًزٍغ قيميكبىنىا بىٍعدى ًإٍذ ىىدىٍيتىنىا( كقكلو تعالى : )ًمف بىٍعًد مىا كىادى  تعالى : )رى

(( يىًزيغي قيميكبي فىًريؽو  ٍيؿي ( قاؿ الخميؿ في الزيغ : ))الزيغ : المى ـٍ ٍنيي مّْ
كقاؿ ابف  (ِ)

فارس : ))الزاء كالياء كالغيف أصؿ يدؿُّ عمى ميؿ الشيء ، يقاؿ : زاغ يزيغ 
كزاغت الشمسي ، كذلؾ إذا مالت كفاء الفيء ، كقاؿ ا جؿ ثناؤه :  َََزيغنا

) ـٍ كقاؿ الراغب : ))الزيغ : الميؿ (ّ){((ٓ}الصؼ : )فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي
ٍذ زىاغىٍت َََعف االستقامة كزاغت الشمس كزاغ البصر ، قاؿ ا تعالى : )كىاً 

(}األحزاب :  اري { يصحُّ أف يككف إشارة إلى ما يداخميـ مف الخكؼ َُاألٍبصى
ٍكنىييـ  ، حتى أظممت أبصارىـ ، كيصح أف يككف إشارة إلى ما قاؿ : )يىرى

ـٍ رىٍأمى اٍلعىٍيًف(}آؿ عمراف : مّْ  كقاؿ تعالى : )فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي َََ{ٍُّثمىٍيًي
(}الصؼ :   (ْ){ لمَّا فارقكا االستقامة عامميـ بذلؾ((ٓقيميكبىييـٍ

ٍيؿي مصدر ماؿ يميؿ ، كىك مائؿ ،  كقاؿ الخميؿ في الميؿ : ))المى
يى  يىؿ : مصدر األميؿ ، ماؿ يميؿ مى كقاؿ ابف فارس :  (ٓ)بلن ، كىك أٍميىؿ((كالمى

))الميـ كالياء كالبلـ ، كممة صحيحة تدؿُّ عمى انحراؼ في الشي إلى جانب 
يىؿه ، يقاؿ : يميؿ  منو ، ماؿ يميؿ مٍيبلن ، فإف كاف خمقة في الشيء فمى

                                                 

 ِّٓكالكجكه كالنظائر لمدامغاني  ِّٔص ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ٔ)
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يىبلن(( مى
ٍيؿي : العدكؿ عف الكسط إلى أحد الجانبيف ،  (ُ) كقاؿ الراغب : ))المى
يىؿّّ  (ِ)مؿ في الجكركيستع ذا استعمؿ في األجساـ فإنَّو يقاؿ فيما كاف خمقة مى كا 

ا مىٍيؿه ، يقاؿ : ممتي إلى فبلف : إذا عاكنتيو ، كممتي  ، كفيما كاف عىرىضن
عميو :  تحاممتي عميو ، كالماؿ سيمّْي بذلؾ لككنو مائبلن أبدنا كزائبلن ، كعمى 

تككف يكمنا في بيت عىطَّار ، كيكما في  ىذا دؿَّ قكؿ مف قاؿ : الماؿ قىٍحبىةه 
  (ّ)بيت ًبيطار((

ف قاؿ بذلؾ أىؿ المغة ، ألفَّ الزيغ في  كالزيغ ال يعني الميؿ ، كا 
الحقيقة ال يعني الميؿ مجردنا ، بؿ يعني : الميؿ عف الحؽ ، فالميؿ معنى 
محايد ، ال يدؿُّ بذاتو عمى حؽ أك ضبلؿ ، فقد تقدـ تعريؼ ابف فارس لو 

نَّو : ))كممة صحيحة تدؿُّ عمى انحراؼ في الشي إلى جانب منو(( كعرَّفو بأ
الراغب بأنَّو يعني : ))العدكؿ عف الكسط إلى أحد الجانبيف(( كبتحديد اتجاه 
ىذا االنحراؼ كالعدكؿ تتحدد داللة الميؿ ، فيدؿُّ عمى الضبلؿ إف كاف 

ف لو ىذه الداللة بنكع انحرافنا إلى الضبلؿ كعدكالن عف الكسط إليو ، فتتعيَّ 
حرؼ الجر الذم يتعدَّل إليو كنكع مجركره ، كقكلؾ : ماؿ إلى الكفر ، كماؿ 
عف اإليماف ، كيدؿُّ عمى الحؽ إف كاف انحرافنا إلى الحؽ كعدكالن عف الكسط 
ا حسب حرؼ الجر كمجركره ، كقكلؾ : ماؿ  إليو ، فتتعيَّف داللتو ىذه أيضن

فر ، كقد جاء في المغة : ))ماؿ عميو بالظمـ ، إلى الحؽ ، كماؿ عف االلك
))كماؿ عميَّ : ظممني ، كماؿ إليو أحبَّو ، كماؿ بو  (ْ) كماؿ عف الحؽ((

كتقدـ قكؿ الراغب :  (ٓ)غمبو ، كماؿ النيار أك الميؿ : دنا مف المضي((
                                                 

  2ٗ4( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٔ)

١ًْ عٓ اٌطش٠ك(( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ) َّ َّْ اٌجٛس ٠عٕٟ ))اٌ   2ٓٔ( أل

  44ٗ( اٌّفشداح ص ٖ)
 ٖٕٗ/ٖٓ( دا  اٌعشٚط ٗ)
 ٕٙٗ/ٖٓ( دا  اٌعشٚط ٘)
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كمف (ُ)))يقاؿ : ممتي إلى فبلف : إذا عاكنتيو ، كممتي عميو :  تحاممتي عميو((
ـٍ فىيىًميميكفى  ـٍ كىأىٍمًتعىًتكي ًتكي كٍا لىٍك تىٍغفيميكفى عىٍف أىٍسًمحى دَّ الًَّذيفى كىفىري ذلؾ قكلو تعالى : )كى

ٍيمىةن كىاًحدىةن(}النساء :  مىٍيكيـ مَّ { كالمعنى : ))فيحممكف عميكـ كأنتـ َُِعى
ذا جاء فعؿ الميؿ الزمان تحدد معناه حسب السياؽ  (ِ)مشاغيؿ بصبلتكـ(( كا 

ييًريدي  ـٍ كى مىٍيكي كحسب الحرؼ المقدَّر ، كقكلو تعالى : )كىالٌموي ييًريدي أىف يىتيكبى عى
{ قاؿ الطبرم : ِٕالًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الشَّيىكىاًت أىف تىًميميكٍا مىٍيبلن عىًظيمنا(}النساء : 

أف تميمكا ميبلن عظيمنا َََ))معنى ذلؾ : كيريد الذيف يتبعكف شيكات أنفسيـ
( ّ)لحؽ ، كعمَّا أذف ا لكـ فيو ، فتجكركا عف طاعتو إلى معصيتو((عف ا

ٍيبلن عىًظيمنا( أم : عف الحؽ بالمعصية(( فػ))قكلو تعالى : )أىف تىًميميكٍا مى
(ْ) 

رىٍصتيـٍ فىبلى تىًميميكٍا  لىٍك حى لىف تىٍستىًطيعيكٍا أىف تىٍعًدليكٍا بىٍيفى النّْسىاء كى كقكلو تعالى : )كى
كىىا كىاٍلميعىمَّقىًة(}النساء : كيؿَّ الٍ  ٍيًؿ فىتىذىري { كالمعنى : ))فبل تميمكا إلى التي ُِٗمى

أم : ))فبل يجكز ليـ أف يميمكا عف إحداىفَّ إلى  (ٓ)تحبكف في النفقة كالقسـ((
إلى األخرل كؿَّ الميؿ حتى يذركا األخرل كالميعمَّقة التي ليست ذات زكج كال 

ك ميعمَّؽ غير مستقر عمى شيء((مطمقة ، تشبيينا بالشيء الذم ى
كلـ يرد  (ٔ)

الميؿ في القرآف الكريـ إالَّ في ىذه المكاضع الثبلثة ، ككرد بمعنى الميؿ عف 
الحؽ ، كجاز كما تقدـ في المغة أف يرد بمعنى الميؿ إلى الحؽ ، كالميؿ عنو 
، كالميؿ إلى الضبلؿ كالميؿ عنو ، فالميؿ يككف في ىذا كىذا ، كالزيغ ال 

ككف إالَّ ميبلن عف الحؽ ، قاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف الزيغ كالميؿ ، أفَّ ي

                                                 

  44ٗ( اٌّفشداح ص ٔ)
 ٕٖٓ/٘( جاِع اٌت١اْ ٕ)
 2ٖ/٘( جاِع اٌت١اْ ٖ)
 4ٖ/ٕ( صاد اٌّغ١ش ٗ)
 ٕٖٔ/ٕ( صاد اٌّغ١ش ٘)
 4٘ٙ/ٔ( يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ ٙ)
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الزيغ مطمقنا ال يككف إالَّ الميؿ عف الحؽ ، يقاؿ : فبلف مف أىؿ الزيغ ، 
ا : زاغ عف الحؽ ، كال أعرؼ : زاغ عف الباطؿ ؛ ألفَّ الزيغ اسـ  كيقاؿ أيضن

كلمَّا كاف الزيغ اسمنا  (ُ)ركه((كالميؿ عاّـّ في المحبكب كالمكَََلميؿ مكركه
لميؿ مكركه فإنَّو يككف بمعنى الظمـ كبمعنى الضبلؿ ، كبمعنى الشؾ كالريب 
، كليس كذلؾ الميؿ ، جاء في التاج : ))كالزيغ : الشؾ ، كالجكر عف 

ٍيغه(}آؿ عمراف :  (ِ)الحؽ ـٍ زى { كفي حديث أبي ٕكمنو قكلو تعالى : )ًفي قيميكًبًي
عنو : أخاؼ إف تركتي شيئنا مف أمره أف أزيغ ، أم : أجكر ، بكر رضي ا 

كأعدؿ عف الحؽ ، كقاؿ الراغب : الزيغ : الميؿ عف االستقامة إلى أحد 
الجانبيف ، كزاؿ ، كماؿ ، كزاغ ، متقاربة لكف زاغ ال يقاؿ إالَّ فيما كاف عف 

قريب فالميؿ عف الحؽ ليس ىك الزيغ بعينو ، بؿ ىك ال (ّ)حؽ إلى باطؿ((
بَّنىا الى تيًزٍغ قيميكبىنىا بىٍعدى ًإٍذ  مف معناه ، لذلؾ كما جاز أف يككف قكلو تعالى : )رى

جاز أف يككف بمعنى : ال تفسد  (ْ)ىىدىٍيتىنىا( بمعنى : ال تمؿ قمكبنا عف الحؽ
  (  ٔ)كبمعنى : ال تضمُّيا  (ٓ)قمكبنا

، كما ىك حاصؿ مف الحقائؽ التي ييقرُّ بيا كؿُّ أىؿ المغة كالتفسير 
في الكاقع أفَّ المفظ ييعرَّؼ كييفسَّر بالقريب مف معناه ، أم : ييعرَّؼ كييفسَّر بما 
يرادفو ، ال بما يطابقو ، كىذا يعني أفَّ مىف عرَّؼ المفظ كفسَّره بما يرادفو 
يككف قد أبقاه عمى معناه ، مف دكف أف يدَّعي أنَّو يعنيو بعينو ؛ ألفَّ المفظ ال 

معناه إالَّ المفظ نفسو ، فأىؿ المغة كالتفسير حيف يعرّْفكف كيفسّْركف يطابؽ 
                                                 

 4ٖٕ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ٔ)
 ُْٓ/ّ، كينظر : بصائر ذكم التمييز ( ٘زا والَ اٌف١شٚصآ٠ادٞ يٟ لاِٛعٗ ٕ)
 ٖٕٙ/ٕٕ( دا  اٌعشٚط ٖ)
 2ٕٓ/ٖ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ ٗ)
 4ٔ/ٕٗظش : اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ ( ٠٘)
 4ٕ/ٖ( ٠ٕظش : اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش ٙ)
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الزيغ بمعنى ما يرادفو كالميؿ كالعدكؿ عف الحؽ ، أك عف القصد ، أك 
الضبلؿ ، فيذا يعني أنَّيـ قد أبقكا الزيغ عمى معناه مف دكف أف يدَّعكا أفَّ 

ما ىك حاصؿ في كتب ىذا الميؿ كالعدكؿ ، أك الضبلؿ يعني الزيغ بعينو ، ك
الكجكه ، كقد تبيَّف أفَّ الزيغ غير الميؿ عف الحؽ ، فجعمو بمعناه عمى أنَّو 

 يعنيو بعينو تحريؼ لداللتو  
كجعؿ الحيرم الزيغ في الكجو الثاني بمعنى الشخكص في قكلو 
( ))شىخىصى الرجؿي ببصره عند المكت يشخص  اري ٍذ زىاغىٍت األٍبصى تعالى  )كىاً 

ا رف عو فمـ يطًرؼ )أم : فمـ يغتمض( كشخكص البصر إرتفاع شخكصن
جاء في تفسير قكلو تعالى : (ُ) األجفاف إلى فكؽ ، كتحديد النظر كانزعاجو((

(}إبراىيـ :  اري ـٍ ًليىٍكـو تىٍشخىصي ًفيًو األىٍبصى ريىي ا ييؤىخّْ { كقكلو تعالى : ِْ)ًإنَّمى
ؽُّ فىًإذىا ًىيى شى  ٍيمىنىا قىٍد كينَّا ًفي )كىاٍقتىرىبى اٍلكىٍعدي اٍلحى كا يىا كى اري الًَّذيفى كىفىري ةه أىٍبصى اًخصى

(}األنبياء :  ٍفمىةو مٍّْف ىىذىا بىٍؿ كينَّا ظىاًلًميفى { كالمعنى أنَّو يكـ القيامة ٕٗغى
                                   (ِ)تشخص أبصار الذيف كفركا لشدة األىكاؿ فبل تغتمض

في كتب التفسير ، أمَّا زيغيا ، فقد قاؿ فيذا ىك شخكص البصر  
( ))مالت عف كؿّْ شيء  اري ٍذ زىاغىٍت األٍبصى الكاحدم في تفسير قكلو تعالى : )كىاً 

فشخكص البصر  (ّ)فمـ تنظر إالَّ إلى عدكّْىا مقببلن إلييا مف كؿّْ جانب((
يعني ارتفاع األجفاف ، كبقاءىا عمى ىذه الحاؿ ، ال ترتد كال تغتمض ، كىي 
حالة تصيب الكافريف يـك القيامة مف ىكؿ ما يركف ، أمَّا زيغ البصر فيعني 

                                                 

 ٖٙ/2( ٌغاْ اٌعشا ٔ)
 ٓٓٔ/ٗٚاٌّذةشس اٌةٛج١ض الةةٓ عط١ةج  24ٖ،  2ٖٕ/ٖٔ( ٠ٕظش :جاِع اٌت١اْ ٌٍطتةشٞ ٕ)

 2ٕٕ/ٗٚصاد اٌّغ١ش 
لمقرطبػػي ٠ٕٚظةةش : اٌجةةاِع ألدىةةاَ اٌمةةشآْ  ٔٙٗ/ٖ( اٌٛعةة١ط يةةٟ دفغةة١ش اٌمةةشآْ اٌّج١ةةذ ٖ)

 ُّّ/ْكفتح القدير لمشككاني َُْ/ُْ
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انحرافو عف القصد ، في حالة مف حاالت الخكؼ التي تصيب الناس في 
 الدنيا ، فزيغ البصر غير شخكصو ، فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو ، 

كجعؿ الدامغاني الزيغ في الكجو الثالث بمعنى الضبلؿ في قكلو 
( يعني : أضؿ قمكبيـ ، ككجو الضبلؿ ،  تعالى : )فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىييـٍ

ككجو الميؿ مرادؼ لمزيغ ، أم : كما جاز أف نجعؿ الزيغ ىنا بمعنى 
الضبلؿ ، كالتقدير : أضؿَّ ا قمكبيـ ، جاز بالقدر نفسو ، جعمو بمعنى 

ف يـ ، ذلؾ أفَّ مرادفات الزيغ تكك الميؿ عف الحؽ ، كالتقدير : أماؿ ا قمكب
منيا ال يعني الزيغ بعينو ، بؿ المعنى  جميعيا كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ 

القريب منو ؛ كمف حيث جكاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ؛ 
 لذلؾ جاز بالقدر نفسو أف يككف بمعنى مرادؼ آخر 

ق( قد تعمَّد ْٖٕ فمما كانت ىذه ىي الحقيقة يككف الدامغاني )ت :
تحريؼ داللة الزيغ عندما جعمو في الكجو األكؿ يعني الميؿ بعينو ، كعندما 
جعمو في الكجو الثالث يعني الضبلؿ بعينو ، كعمى سبيؿ القصر كالقطع 
كالتعييف ، كقد تقدـ القكؿ فيما يتعمؽ بالكجو األكؿ ، كأكبر دليؿ عمى ىذا 

ـ المفسريف قبمو الذيف تطرقكا إلى تفسير التعمد فيما يتعمؽ بالكجو الثالث كبل
( قاؿ مقاتؿ )ت :  ـٍ ق( : َُٓقكلو تعالى : )فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي

)))فىمىمَّا زىاغيكا( يقكؿ : مالكا عف الحؽ كعدلكا عنو )أىزىاغى المَّوي( يعني : أماؿ 
يعني (ِ)اغيكا( عدلكا((ق( : )))زى ُُِكقاؿ أبك عبيدة )ت :  (ُ)ا قمكبيـ((

ق( : ))كقكلو تعالى : )فىمىمَّا َُّعدلكا عف الحؽ ، كقاؿ الطبرم )ت : 
( يقكؿ : : فممَّا عدلكا كجاركا عف قصد السبيؿ )أىزىاغى  زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىييـٍ

( يقكؿ : أماؿ ا قمكبيـ عنو(( ـٍ المَّوي قيميكبىيي
 ق( :ُُّكقاؿ الزجاج )ت :  (ّ)

                                                 

 ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٖ( دفغ١ش ِمادً ٔ)
 2ٖٕ( ِجاص اٌمشآْ ص ٕ)
 2/42ٕ( جاِع اٌت١اْ ٖ)
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( أم : عدلكا عف الحؽ ، كانصرفكا عنو  ـٍ )))فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي
ق( : )))فىمىمَّا ّّٖكقاؿ النحاس )ت :  (ُ)فأضمَّيـ ا كصرؼ قمكبيـ((

( مجازاة عمى فعميـ ، كقيؿ :  ـٍ زىاغيكا( أم : مالكا عف الحؽ )أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي
ق( : ))كقكلو ْٖٔكقاؿ الكاحدم )ت :  (ِ)الثكاب((أزاغ ا قمكبيـ عف 

( أماليا  ـٍ تعالى : )فىمىمَّا زىاغيكا( قاؿ مقاتؿ : عدلكا عف الحؽ )أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي
عف الحؽ ، يعني : أنَّيـ ترككا الحؽ بإيذاء نبييـ ، أماؿ ا قمكبيـ عف 

  (ّ)الحؽ جزاء لما ارتكبكا((
و ، قػد أبقػكا الزيػغ عمػى معنػاه فػي قكلػو تعػالى فيا ىـ أىؿ التفسير قبم

( عنػدما فسَّػركه بمػا يرادفػو ، ىػذا مػف جيػة كمػف  ـٍ : )فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّػوي قيميػكبىيي
جية أخرل فإنَّيـ لـ يفسركه بمعنى الضبلؿ ، بؿ فسَّركا )زىاغيػكا( بمعنػى الميػؿ 

النصػػػراؼ عنػػػو ، عػػػف الحػػػؽ كالعػػػدكؿ عنػػػو ، كالجػػػكر عػػػف قصػػػد السػػػبيؿ ، كا
( بمعنػػػى : أمػػػاؿ ا قمػػػكبيـ عػػػف الحػػػؽ ، كأزاغ ا  ـٍ كفسَّػػػركا )أىزىاغى المَّػػػوي قيميػػػكبىيي
قمػػكبيـ عػػف الثػػػكاب ، إالَّ الزجػػاج جعمػػو بمعنػػػى : أضػػميـ ا كصػػرؼ قمػػػكبيـ 
عػػف الحػػؽ  ، كقػػد أراد مػػف ذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح التفسػػير ال الكجػػو كالتعيػػيف ، 

ـ يطمع عمى تفاسير مىف قبمو ؟ أكػاف ال يػدرم ، لػذلؾ لػـ أيعقؿ أفَّ الدامغاني ل
يفػػد منيػػا ، أكػػاف يجيميػػا ؟ فػػإذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ فكيػػؼ يكثػػؽ بكتػػب تتعمػػؽ 

 بتفسير القرآف ، صنَّفيا جيمة بالتفسير ؟! أـ كاف يدرم ؟ 
قاؿ الدامغاني : ))تفسير )سار كأسرل( عمى خمسة :  سار-ٖٙ

 كالسفر ، كالمقبؿ ، كالنير الصغير :أكجو : الحفظ ، كاإلدالج ، 

ـٍ ًفي  فكجو منيا سيَّر ، أم : حفظ ، قكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم ييسىيّْريكي
 {ِِاٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر(}يكنس : 

                                                 

 ٖٓٔ/٘( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٔ)
 ٙٗٔٔ( إعشاا اٌمشآْ ص ٕ)
 4ٕٕ/ٗ( اٌٛع١ط ٖ)
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افى الًَّذم أىٍسرىل  كالكجو الثاني : السير : اإلدالج ، قكلو تعالى : )سيٍبحى
ى(}اإلسراء : ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مّْفى اٍلمىٍسًجًد الٍ  رىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد األىٍقصى  {ُحى

كا ًفي  كالكجو الثالث : سار ، أم : سافر ، كقكلو تعالى : )قيٍؿ ًسيري
(}النمؿ :  اًقبىةي اٍلميٍجًرًميفى كا كىٍيؼى كىافى عى { أم : سافركا في ٗٔاألٍرًض فىانظيري

 األرض 
قىدٍَّرنىا ًفييىا كالكجو الرابع : السير : المقيؿ كالمبيت ، قكلو تع الى : )كى

كا(}سبأ :   {ُٖالسٍَّيرى ًسيري
كالكجو الخامس : سريِّا يعني : النير الصغير ، قكلو تعالى : )قىٍد 

بًُّؾ تىٍحتىًؾ سىًريِّا(}مريـ :  عىؿى رى    (ُ){((ِْجى
قاؿ ابف فارس : ))السيف كالياء كالراء أصؿ يدؿُّ عمى مضي كجرياف 

ا ، كذلؾ يككف ليبلن كنيارنا ، كالسيرة : الطريقة في ، يقاؿ : سار يسير سيرن 
كقاؿ الراغب : ))السير : المضٌي  (ِ)الشيء كالسُّنَّة ؛ ألنَّيا تسير كتجرم((

في األرض ، كرجؿ سائر ، كسيَّار ، كالسيَّارة : الجماعة ، يقاؿ : سرتي ، 
ا ، كسيَّرتو عمى التكثير((    (ّ) كسرتي بفبلف ، كسرتو أيضن

عى  ؿى الدامغاني السير في الكجو الثاني بمعنى اإلدالج ، أم : بمعنى جى
افى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مّْفى اٍلمىٍسًجًد  السير ليبلن في قكلو تعالى : )سيٍبحى
ى( كجعؿ )سىًريِّا( في الكجو الخامس بمعنى النير  رىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد األىٍقصى اٍلحى

بًُّؾ تىٍحتىًؾ سىًريِّا( ك)أىٍسرىل( ك)سىًريِّا(  الصغير في قكلو تعا عىؿى رى لى : )قىٍد جى
ليسا مف جذر السير ، بؿ ىما مف جذر آخر مختمؼ ، فيما مف السَّرل ، أك 

 فيجب إخراجيما مف أكجو السير كسار .   (ْ)السرك
                                                 

 24ٕ-22ٕ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص ٔ)
 ٕٗٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٕ)
 ٕ٘٘( اٌّفشداح ص ٖ)
 24ٔ-22ٔ/2ٌٚغاْ اٌعشا  2ٖٗ( ٠ٕظش : ِما١٠ظ اٌٍغج ص ٗ)
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كجعؿ سيَّر في الكجو األكؿ بمعنى حفظ ، في قكلو تعالى : )ىيكى 
ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر( كالحفظ ليس مرادفنا لمسير قريبنا مف معناه ، بؿ الًَّذم ييسىيّْ  ريكي

ىك معنى يختمؼ عنو ، كمف الحقائؽ التي لـ أكف قد نكَّىتي بيا مف قبؿ ، أك 
بسطت الكبلـ فييا أفَّ الكجو المنسكب إلى المفظ إمَّا أف يككف مرادفنا لمعنى 

خالفنا فالتحريؼ ظاىر إالَّ إذا كاف المفظ مف المفظ أك مخالفنا لو ، فإف كاف م
مشترؾ األلفاظ ، كالسير ليس مف األلفاظ المشتركة ؛ كليس الحفظ كجينا لو ، 
كأكبر دليؿ عمى ذلؾ كتب المغة ، فإنّْي لـ أجد في قديميا كال حديثيا مىف 
ذكر أفَّ مف معاني السير الحفظ ، ككذلؾ كتب التفسير لـ أجد فييا مف فسَّر 
ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر( بؿ  السير بمعنى الحفظ  في قكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم ييسىيّْريكي
أبقكه عمى بابو ، كالفرؽ ظاىر بيف السير كالحفظ ، فجعمو بمعناه تحريؼ 

 ظاىر .
كالحفظ إذا جاز أف ندخمو في تفسير اآلية ، فبل يككف معنى لمسير ، 

ر بيف أف نجعؿ السير بمعنى الحفظ ، بؿ معنى لحالتو ، فالفرؽ كبي
كالتقدير : ىك الذم يحفظكـ في البر كالبحر ، كبيف أف نجعمو بمعنى حالتو ، 

 كالتقدير : ىك الذم يسيركـ في الميؿ كالنيار كأنتـ آمنكف .
كجعؿ السير في الكجو الثالث بمعنى السفر في قكلو تعالى : )قيٍؿ  

كا كى  كا ًفي األٍرًض فىانظيري (}النمؿ : ًسيري اًقبىةي اٍلميٍجًرًميفى { أم : ٍٗٔيؼى كىافى عى
ف كاف مرادفنا قريبنا مف معناه ،  سافركا في األرض ، كالسفر غير السير ، كا 
كالدليؿ األكؿ عمى ذلؾ أنَّو ال يصحَّ أف يقع مكقعو في كؿ مكضع ، كالدليؿ 

تعريفيـ لمسير بأنَّو الثاني أفَّ أىؿ المغة فرَّقكا بينيما في التعريؼ ، فقد تقدـ 
يعني المضي في األرض كالجرياف فييا ، أمَّا السفر فقد قاؿ ابف فارس : 
))السيف كالفاء كالراء أصؿ كاحد يدؿ عمى االنكشاؼ كالجبلء ، مف ذلؾ 

كقاؿ الراغب : ( ُ)السَّفىر سيمّْي بذلؾ ؛ ألفَّ الناس ينكشفكف عف أماكنيـ((
                                                 

(
ٔ

 .  4ٓٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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ا بأفَّ اإلنساف قد سفىر عف المكاف ، كالمكاف ))كسافر خيصَّ بالمفاعمة اعتبارن 
بَّنىا بىاًعٍد بىٍيفى أىٍسفىاًرنىا(}سبأ :  (ُ)سفىر عنو(( كقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )رى

{ األسفار جمع سفر ، كالسفر : الرحيؿ مف مكاف إلى مكاف ، كأصمو ُٗ
  (ِ)الكشؼ ؛ ألنَّو ييٍسًفر عف أخبلؽ((

كالدليؿ الثالث أنَّي لـ أجد في كتب المغة قديميا كحديثيا مف ذكر أفَّ 
 مف معاني السير السفر . 

كالدليؿ الرابع : أنّْي لـ أجد في كتب التفسير مف فسَّر السير بمعنى 
كا ًفي األٍرًض( كجعمو بتقدير : سافركا في  السفر في قكلو تعالى )قيٍؿ ًسيري

 عمو بمعناه تحريؼ لداللتو .األرض( فالسير غير السفر كج
كجعؿ السير في الكجو الرابع بمعنى المقيؿ كالمبيت ، في قكلو 
( لـ أجد في كتب  ا آًمًنيفى كا ًفييىا لىيىاًليى كىأىيَّامن قىدٍَّرنىا ًفييىا السٍَّيرى ًسيري تعالى : )كى
، المغة مف أكليا إلى آخرىا مف ذكر أفَّ السير قد يرد بمعنى المقيؿ كالمبيت 

ككذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف فسَّر السير بمعنى المبيت كالمقيؿ في 
( كلكف ذكر  كا ًفييىا لىيىاًليى كىأىيَّامنا آًمًنيفى قىدٍَّرنىا ًفييىا السٍَّيرى ًسيري قكلو تعالى: )كى
بعضيـ أفَّ سفرىـ كاف يمتٌد إلى أربعة أشير ، كأنَّيـ خبلؿ سفرىـ يبيتكف 

قيمكف ساعة مف نيارىـ في أخرل ، مف القرل التي يمركف ليميـ في قرية ، كي
كىذا أمر بدييي أفَّ اإلنساف في كؿ زماف يناـ كيقيؿ في أثناء سفره  (ّ)بيا

كسيره إذا طاؿ ، فإذا جعمنا السير الطكيؿ بمعنى ما يقكـ بو السائر كالمسافر 
ئر في األرض ، لجعمنا السير مثبلن بمعنى الغداء كالعشاء ؛ ألنَّو ال يخمك سا

مف أف يأكؿ في كؿ يكـ كليمة غداءة في بمد ، كعشاءه في بمد آخر ، قاؿ 
( يقكؿ تعالى ذكره : كجعمنا بيف قراىـ  قىدٍَّرنىا ًفييىا السٍَّيرى الطبرم : ))كقكلو )كى

                                                 

(
ٔ

 .  ٕٕٓ-ٕٔٓ/٠ٕٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٕٔٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 .  ٕٔٓ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٖ

 4ِٙٓٚذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٙ( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 
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كالقرل التي باركنا فييا سيرنا مقدَّرنا مف منزؿ إلى منزؿ ، كقرية إلى قرية ، ال 
كا ًفييىا لىيىاًليى كىأىيَّامنا ينزلكف إالَّ في  قرية ، كال يغدكف إالَّ مف قرية ، كقكلو )ًسيري

( يقكؿ : كقمنا ليـ سيركا في ىذه األرض ما بيف قراكـ ، كالقرل التي  آًمًنيفى
باركنا فييا ليالي كأيَّامنا آمنيف ، ال تخافكف جكعنا كال عطشنا ، كال مف أحد 

 (ُ)قاؿ أىؿ التأكيؿ((ظممنا ، كبنحك الذم قمنا في ذلؾ 
فالفرؽ بيف السير ، كبيف المبيت كالمقيؿ ، ظاىر لمعياف لغة كتفسيرنا 

 ، فجعمو بمعناىما تحريؼ ظاىر في المغة كالتفسير .
قاؿ الدامغاني : ))تفسير سرابيؿ عمى كجييف :  السرباؿ :-ٖٚ

 الدركع ، كالقميص .
سبحانو في سكرة فكجو منيما ، سرابيؿ ، يعني : دركع ، قكلو 

ـٍ النحؿ : ) مىٍيكي ُـّ ًنٍعمىتىوي عى ـٍ كىذىًلؾى ييًت سىرىاًبيؿى تىًقيكيـ بىٍأسىكي رَّ كى ـي اٍلحى سىرىاًبيؿى تىًقيكي
ـٍ تيٍسًمميكفى   يعني : الدركع . {ُٖ(}النحؿ : لىعىمَّكي

كالكجو الثاني ، السرابيؿ : القمص ، فذلؾ قكلو تعمى في سكرة  
ـٍ النَّاري سىرىابً إبراىيـ : ) تىٍغشىى كيجيكىىيي { يعني : َٓ(}إبراىيـ : يميييـ مّْف قىًطرىافو كى

  (ّ)كمثؿ ىذا قاؿ ابف الجكزم (ِ) قمصيـ مف قطراف ، كىي نار سكد((
كقاؿ الراغب :  (ْ) قاؿ ابف فارس : ))كالسرباؿ : القميص((

كقاؿ ابف الجكزم : ))كقاؿ  (ٓ)))السرباؿ : القميص مف أم جنس كاف((
شيخنا عمي بف عبيد ا : السرباؿ : اسـ لمثكب الذم يتغشَّى بو البلبس ، 
كالقميص كما يجرم مجراه ، ثـ استعير في كؿ شيء يحيط باإلنساف مف 

                                                 

(
ٔ

 . ٕٓٔ/ٕٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 . 2ٕ٘-2ٕٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
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 . ٔ٘ٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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المبلبس ، ثـ استعير في كؿ ما يجرم مجرل المحيط عمى البدف مف نعمة 
رأة قميصيا كالدرع لبكس الحديد ، أم : درع الحديد ، كدرع الم  (ُ) كعذاب((

ا الثكب الصغير تمبسو الجارية في بيتيا ، كالقميص : ثكب مخيط  ، كىك أيضن
ييمبس تحت الثياب ، كال يككف إاٌل مف قطف أك كتاف ، كالسرباؿ : القميص 

  (ِ)كالدرع ، ككؿ ما ليًبس فيك سرباؿ 
فإذا كانت السرابيؿ كالدركع كالقيمص ألفاظ مترادفة صح أف تقع 

ـى نجعميا عمى ىذيف الكجييف ؟ كألفَّ بعضيا مكقع  بعض لتقارب معانييا فًم
السرباؿ يعني كؿ ما ليًبس فرَّؽ بيف السرابيؿ األكلى كالثانية  في شاىد الكجو 

رَّ األكؿ بكصؼ األكلى بػ) ـي اٍلحى ـٍ ( ككصؼ الثانية بػ)تىًقيكي ( فعيًمـ أنَّو تىًقيكيـ بىٍأسىكي
ًمـ ذلؾ مف الصفة ال أريد مف الثانية السرابيؿ المصنكع ة مف حديد ، أم : عي

 مف المكصكؼ ،
كالظاىر مف السرباؿ أنَّو يمثؿ مف األلبسة أكسعيا كأطكليا ، كىك 
ًعؿ  ظاىر مف صيغتو المؤلفة مف خمسة أحرؼ كالممتدة باأللؼ ؛ لذلؾ جي
لباس أىؿ النار في شاىد الكجو الثاني ، فمـ يقؿ : قمصيـ مف قطراف ، أك 

( لمتعبير عف سىرىاًبيميييـ مّْف قىًطرىافو قطراف ، بؿ قاؿ سبحانو : ))  دركعيـ  مف
ا ، فمك أبقينا السرابيؿ عمى معناىا في  أنَّو لباس قد اشتمؿ عمييـ طكالن كعرضن
شاىدم الكجييف المذككريف أيختؿُّ شيء مف معنيييما ؟ بؿ أليس معناىا ىك 

ذا كاف األمر كذلؾ فما المعنى المراد مف دكف معنى القمص كالدركع ، فإ
المسكغ  لجعؿ السرابيؿ عمى الكجييف المذككريف ؟ فيؿ يشؾ أحد أنَّو لـ يكف 

 ثمة مسكغ كداع إلى ذلؾ سكل اختبلؽ األكجو ؟!
 قاؿ الدامغاني : ))تفسير الصغير عمى ثبلثة أكجو :الصغير: -ٖٛ

                                                 

(
ٔ

 . ٔ٘ٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

ٚدةةةةا   ٕٙٔ/2،  ٕٙٗ/ٌ٘ٚغةةةةاْ اٌعةةةةشا  2٘ٔ،  22ٕ( ٠ٕظةةةةش : ِمةةةةا١٠ظ اٌٍغةةةةج ص 
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مىا يىٍعزيبي عى  ف فكجو منيا الصغير يعني الخفيؼ ، قكلو تعالى : )كى
ٍثقىاًؿ ذىرَّةو ًفي األىٍرًض كىالى ًفي السَّمىاء كىالى أىٍصغىرى ًمف ذىًلؾى كىال أىٍكبىرى ًإالَّ  رَّبّْؾى ًمف مّْ

(}يكنس :   ّ{ يعني : كال أخٌؼ ، مثميا في سكرة سبأ ًُٔفي ًكتىابو مًُّبيفو
كالكجو الثاني : الصغير : القميؿ ، قكلو تعالى : )كىكيًضعى اٍلًكتىابي 

اًؿ ىىذىا اٍلًكتىاًب ال ييغىاًدري فى  ٍيمىتىنىا مى يىقيكليكفى يىا كى تىرىل اٍلميٍجًرًميفى ميٍشًفًقيفى ًممَّا ًفيًو كى
بُّؾى  ـي رى اًضرنا كىال يىٍظًم ًمميكا حى ديكا مىا عى اىىا كىكىجى ًغيرىةن كىال كىًبيرىةن ًإال أىٍحصى صى

دنا(}الكيؼ :  الى : )كىالى تىٍسأىميٍكٍا أىف تىٍكتيبيٍكهي { يعني قميمة كال كثيرة قكلو تعْٗأىحى
ًغيرنا أىك كىًبيرنا(}البقرة :   { يعني : قميبلن أك كثيرنا ِِٖصى

غار : الذؿُّ كاليكاف قكلو تعالى : )سىييًصيبي  كالكجو الثالث : الصَّ
ك  غىاره ًعندى الٌمًو كىعىذىابه شىًديده ًبمىا كىانيكٍا يىٍمكيري (}األنعاـ: الًَّذيفى أىٍجرىميكٍا صى فى

ُِْ))}(ُ)  
ًغرنا ، كمنو الصغير خبلؼ الكبير ،  ًغرى صى غىري  ضٌد الًكٍبر ، كصى الصَّ

غارنا ٍغرنا كصى غارنا في الذلة (ِ) كالصاغر : الراضي بالضيـ صي غىرنا كصى غيرى صى كصى
  (ّ)، كالصاغر : الراضي بالمنزلة الدنيَّة

غيرى  غار في الكجو الثالث ليس كجينا لمصغير ؛ ألنَّو مف صى كالصَّ
ًغرنا كمنو الصغير  ًغرى صى غارنا ، خبلؼ المتكبّْر ، كليس مف صى غىرنا كصى صى

 الذم ىك خبلؼ الكبير 
كالقميؿ ضٌد (ْ)فمعنى الصغير ما تقدـ ذكره ، كالخفيؼ ضٌد الثقيؿ

لكؿٍّ مف الصغير ، كالخفيؼ ،  فإذا كاف (ٓ)الكثير ، كيستعمبلف في األعداد
                                                 

(
ٔ

 ٖٖٓ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص
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كالقميؿ ، معناه الخاٌص بو ، فما الداعي كما المسكغ إلى جعؿ الصغير في 
الكجو األكؿ بمعنى الخفيؼ ، كجعمو في الكجو الثاني بمعنى القميؿ ؟! فعند 

، فيذا جعمو بمعنى الخفيؼ في مكاضع ، كبمعنى القميؿ في مكاضع أخرل 
داللتو ، كليس ثمَّة ىدـ لممفردة القرآنية أكبر  اءغلا  يعني  سمخو مف معناه ، ك 

 مف ىدـ إفراغيا مف محتكاىا   
كه أفَّ العدؿ في القرآف عمى عشرة ذكر أىؿ الكجالعدؿ : -ٜٖ

 :كجكه 
(}المائدة : أىك عىٍدؿي ذىًلؾى ًصيىامنا، كقكلو تعالى : )أك القيمة المثؿ -ُ

ٗٓ} 
ذي ًمٍنيىا عىٍدؿه ، كقكلو تعالى : ) أك الفداء الفدية -ِ (}البقرة : كىالى ييٍؤخى

 أم : فدية ، كىك ما يككف بدؿ الشيء  {ْٖ
ًإفَّ الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ خبلؼ الجكر ، كقكلو تعالى : )-ّ
غاني بمعنى شيادة { ىذا قكؿ العسكرم كجعمو الدامَٗ(}النحؿ : كىاإًلٍحسىافً 

  . نى التكحيد، كجعمو ابف الجكزم بمعا  أف ال إلو إالٌ 
 {ّ(}النساء : فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكاٍ اإلنصاؼ ، كقكلو تعالى : )-ْ
بًّْيـ اإلشراؾ با ، كقكلو تعالى : )-ٓ كٍا ًبرى ثيَـّ الًَّذيفى كىفىري
 {ُ(}األنعاـ : يىٍعًدليكفى 

ـٍ كىاًتبه ببل زيادة كال نقصاف ، كقكلو تعالى : )-ٔ ٍليىٍكتيب بٍَّينىكي كى
 {ِِٖ(}البقرة : ًباٍلعىٍدؿً 

(}النساء : فىبلى تىتًَّبعيكٍا اٍليىكىل أىف تىٍعًدليكاٍ الميؿ ، كقكلو تعالى : )-ٕ
ُّٓ } 

مىى أىالَّ تىٍعًدليكٍا القصد ، كقكلو تعالى : )-ٖ ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي كىالى يىٍجًرمى
  {ٖ(}المائدة : اٍعًدليكٍا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل

ـٍ )العدالة ، كقكلو تعالى : -ٗ ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو مّْنكي  {ٓٗ(}المائدة : يىٍحكي
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ذىا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكاٍ الصدؽ ، كقكلو تعالى : )-َُ                                                                (ُ){ُِٓ(}األنعاـ : كىاً 
:  عف الحؽ عدكالن جاء مف قكلؾ : عدؿ كالعدؿ في الكجو السابع 

   (ِ)ماؿ عنو
: إذا   الرجؿ قاؿ العسكرم نفسو : ))أصؿ العدؿ : االستقامة ، عدؿى 

دالف ؛ ألفَّ كؿ كاحد منيما يستقيـ باآلخر ،  استقاـ حكمو ، كقيؿ العً 
كالصفة ، كالعدؿ ال  كالعدؿ : المثؿ ، كأفَّ المثميف يستقيماف في الشبو

لك سكَّل بيف رجميف في الظمـ لـ ييقؿ أنَّو  يستعمؿ إاٌل في المدح ؛ ألفَّ رجبلن 
ذا قسَّـ رئيس القـك السرقة بينيـ بالتسكية لـ ييق ؿ أنَّو عدؿ ، أك ىك عادؿ ، كا 

مف أجؿ أفَّ أفعالو تقع عمى طريقة مستقيمة ،  عدؿ ، كسيمّْي ا عدالن 
ًإفَّ الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ قاؿ ا تعالى : )...  ة يرجع إلى ذلؾكالعدؿ : الفدي

{ كاإلحساف داخؿ في العدؿ ، كالعدؿ داخؿ في َٗ(}النحؿ : كىاإًلٍحسىافً 
اإلحساف ، كمع ىذا فإفَّ الفرؽ بينيما معركؼ ، كقد ييعطىؼ الشيء عمى 
ف كانا يرجعاف إلى شيء كاحد إذا كاف في أحدىما خبلؼ اآلخر  الشيء ، كا 
، فإذا أريد بالثاني ما أريد باألكؿ ، فعطؼ أحدىما عمى اآلخر خطأ ، ال 

ؿ : جاءني زيد كأبك عبد ا ، إذا كاف زيد ىك أبا عبد ا ، كلكف مثؿ تق
 قكلو : 

 فقد تركتيؾ ذا ماؿ كذا نىشىبً أمرتيؾ الخير فافعؿ ما أمرتؾ بو     
إذا لـ يفد فإنَّما يعني بو الماشية أك الصامت ، كالنشب : ما نشب  الماؿ ألفَّ 

 مف العقارات ، ككذلؾ قكؿ الحطيئة : 
  كىند أتى مف دكنيا النأم كالبعد            

                                                 

(
ٔ

 ٖٓٔٚٚجةٖٛ اٌمةشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص  2ٕٗ-ٕٙٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 

 . ٕٗٓ-ٖٕٓٚٔض٘ج األع١ٓ ص  ٖٖٗ-ٕٖٗٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

(
ٕ

 .2ٔٔ/ٗٚاٌذس اٌّظْٛ  2ٖٖٕظش : اٌّفشداح ٌٍشاغب ص ( ٠



238 

 

ما ذىب عنؾ إلى حيث بمغ ، كأدنى ذلؾ يقاؿ لو نائي ، كالبعد فالنأم : لً 
، كالتقدير : إنّْي مف دكنيا تحقيؽ الخركج كالذىاب إلى المكضع السحيؽ 

 (ُ) النأم الذم ىك أكؿ البيٍعد ، كالبعد الذم ىك الغاية((
ف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا  فاأللفاظ المترادفة كا 
بمعانييا الخاصة ، كمراعاة ىذه الفركؽ الخاصة ميما دقَّت ، ىك الذم سكَّغ  

 عطؼ بعضيا عمى بعض .   
...  ضي المستكم الطريقةدؿ مف الناس المر قاؿ ابف فارس : ))العى ك 

، كعدلتي  ساكم الشيء : ىك ًعدلوكالعىدؿ : الحكـ باالستكاء ، كيقاؿ لشيء ي
بفبلف فبلننا ، كىك يعادلو ، كالمشرؾ يعدؿ بربو ، تعالى عف قكليـ عميكِّا كبيرا 
، كأنَّو ييسكّْم بو غيره ، كمف الباب : الًعدالف : ًحٍمبل الدابة ، سميا بذلؾ 
لتساكييما ، كالعديؿ : الذم يعادلؾ في المىٍحًمؿ ، كالعدؿ : قيمة الشيء 

{ أم : فدية ككؿ ُِّ(}البقرة : كىالى ييٍقبىؿي ًمٍنيىا عىٍدؿه )اؤه ، قاؿ تعالى : كفد
في  ؿى ذلؾ مف المعادلة ، كىي المساكاة ، كالعدؿ : نقيض الجكر، تقكؿ : عدى 

  (ِ) رعيتو((
ًإفَّ الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ : )كقاؿ الراغب : ))قكلو تعالى 

في المكافأة إف خيرنا فخير ، { فإفَّ العدؿ ىك المساكاة َٗ(}النحؿ : كىاإًلٍحسىافً 
ف شرِّا فشرّّ ، كاإلحساف أف يقابىؿ الخير بأكثر منو ، كالشٌر بأقؿ منو ...  كا 

{ أم : ما يعادؿ مف ٓٗ(}المائدة : أىك عىٍدؿي ذىًلؾى ًصيىامناكقكلو تعالى : )
ر فيو معنى المساكاة ، كقكليـ : بً تي اـ ، فيقاؿ لمغذاء عىٍدؿ إذا اعالصياـ الطع

ال ييقبىؿ منو صرؼ كال عىٍدؿ ، فالعدؿ قيؿ ىك كناية عف الفريضة كحقيقتو ما 
تقدـ ، كالصرؼ : النافمة كىك الزيادة عمى ذلؾ ، فيما كالعدؿ 

بًّْيـ يىٍعًدليكفى كقكلو تعالى : )... كاإلحساف أم : يجعمكف لو  {ُ(}األنعاـ : ًبرى
                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٗ-ٕٙٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . ٙٗٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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كقاؿ  (ُ)(({ََُ(}النحؿ : ىيـ ًبًو ميٍشًركيكفى ، فصار كقكلو تعالى : ) عديبلن 
 (ِ) ابف الجكزم : ))العدؿ : الحؽ كاإلنصاؼ((

أفَّ المثؿ أك القيمة ،  المغة كأىؿ الكجكه أنفسيـتبيَّف مف كبلـ أىؿ 
كببل زيادة كال ،  ، كما كاف خبلؼ الجكر ، كاإلنصاؼ كالفدية أك الفداء

كاإلشراؾ الذم ، نقصاف ، كالميؿ عف الحؽ ، كالفصد ، كالعدالة ، كالصدؽ 
ًعمىٍت أكجينا   ، ىذه المعاني العشرة معادالن مف جعؿ غير ا جاء  التي جي

ي باب ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة ف لمعدؿ جميعيا قريبة مف معناه
كقد اختمقيا أىؿ الكجكه لجكاز أف يقع بعضيا  الترادؼ ال في باب الكجكه ،

ف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف  مكقع بعض لتقارب معانييا ، كىي كا 
بعضيا في معانييا الخاصة ، حتى جاز أف ييعطىؼ بعضيا عمى بعض ، 
كما بيَّف ذلؾ العسكرم نفسو ، كىذه المعاني الخاصة ىي المقصكدة في 

 اب الكجكه ييعدُّ تحريفنا لداللةبمعنى العدؿ بعينو في ، فجعميا بالقرآف الكريـ 
 مف شكاىد األكجو المنسكبة إليو العدؿ في كؿ شاىد

 صيغ : كرد العرض في المغة عمى خمس العرض :-ٓٗ  
األكلى : العىٍرض )بفػتح العػيف كسػككف الػراء( قػاؿ ابػف فػارس : العػيف 

ترجػػع إلػػى أصػػؿ كاحػػد ، كالػػراء كالضػػاد بنػػاء تكثػػر فركعػػو ، كىػػي مػػع كثرتيػػا 
كأعرضػػػػت المػػػرأة أكالدىػػػا : كلػػػػدتيـ  (ّ) كىػػػك العػػػرض الػػػػذم يخػػػالؼ الطػػػكؿ((

ا ، كما يقاؿ : أطالت في الطكؿ ، كمف الباب : عرض المتاعى يعرضو  ًعراضن
و ، كمف ذلؾ عىرى  ا ، كىك كأنَّو قد أراه عىٍرضى ندى  ضى عىرضن : أف تيًمرَّىـ عميؾ  الجي

، كذلػػػػؾ كأنَّػػػػؾ نظػػػػرتى إلػػػػى العػػػػارض مػػػػف حػػػػاليـ ، كعرضػػػػكىـ عمػػػػى السػػػػيؼ 
ا ، كأفَّ السػيؼى  كمػا عىرىٍضػتي لفػبلف  فمػـ يىفيتٍػو أحػد ،، أخػذى عىػٍرضى القػكـ  عىٍرضن

                                                 

(
ٔ

 .2ٖٖ-2ٖٖ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 . ٖٕٓ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 . ٗ٘ٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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ػؾ بػإزاء عىٍرًضػو ، كعػرضى الفػرسي فػي  كال تىعًرض لو ، كذلػؾ بػأف تجعػؿ عىٍرضى
ػػا ،  ػػٍدًكه عىٍرضن ػػوكأنَّػػو عى ػػرىض فػػبلف مػػف سػػمعتو :   ييػػرم النػػاظرى عىٍرضى كيقػػاؿ : عى

بلف ، كأعرضػتي أعرضػتي عػف فػإذا عارض بيا ، أعطى كاحػدة كأخػذ أخػرل ك 
ه عرضػػو ، كيقػػاؿ : عػػف ىػػذا األمػػر ، كأعػػرض بكجيػػو ؛ ألنَّػػو إذا كػػاف كػػذا كالٌ 

أعػػػرض لػػػؾ الشػػػيءي مػػػف بعيػػػد ، فيػػػك ميعػػػًرض ، كذلػػػؾ إذا ظيػػػر لػػػؾ كبػػػدا ، 
ػػػوكالمعنػػػى : أنَّػػػ كتقػػػكؿ : عارضػػػتي فبلننػػػا فػػػي السػػػير : إذا ...  ؾ رأيػػػتى عىٍرضى

ًسٍرتى ًحيالو ، كعارضتو مثؿ ما صنع : إذا أتى إليو مثؿى ما أتى إليؾ ، كمنو 
اشػػػػتقت المعارضػػػػة ، كمػػػػف البػػػػاب معػػػػاريض الكػػػػبلـ ،  كذلػػػػؾ أف يخػػػػرج فػػػػي 

الجاريػة ،  ًمٍعرىض غير لفظػو الظػاىر لػو ، فيييجعىػؿ ىػذا الًمٍعػرىض لػو كًمٍعػرىض
كىػػػػك لباسػػػػيا الػػػػذم تيٍعػػػػرىض فيػػػػو ، كذلػػػػؾ مشػػػػتؽ مػػػػف العىػػػػٍرض ، كمػػػػف البػػػػاب 
العىٍرضي : الجيش العظيـ ، كىذا عمػى معنػى التشػبيو بػالعىٍرض مػف السػحاب ، 

 كىك ما سدَّ بعرضو األفؽ .
كالعىػػػٍرض الػػػذم ىػػػك خػػػبلؼ الطػػػكؿ أصػػػمو أف يقػػػاؿ فػػػي األجسػػػاـ ثػػػـ 

ػػػػػػاء : ) ييسػػػػػػتعمؿ فػػػػػػي غيرىػػػػػػا ، كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى ذىا مىسَّػػػػػػوي الشَّػػػػػػرُّ فىػػػػػػذيك ديعى كىاً 
{ قيػػػػػؿ معنػػػػػاه : ذك دعػػػػػاء كاسػػػػػع أك كثيػػػػػر أك طكيػػػػػؿ ُٓ(}فصػػػػػمت : عىًريضو 

ػػػو ، كعرضػػػتي الشػػػيء  ػػػصَّ بالجانػػػب ، كعػػػرىضى الشػػػيءي بػػػدا عىٍرضي كالعىػػػٍرض خي
ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا ثيَـّ عمى البيع كعمى فبلف كلفبلف ، نحك قكلو تعالى : ) مَّـى آدى  كىعى

ػػػةً  مىػػػى اٍلمىبلىًئكى ـٍ عى ػػػيي بّْػػػؾى { كقكلػػػو تعػػػالى : )ُّ(}البقرة : عىرىضى مىػػػى رى ػػػكا عى كىعيًرضي
ػػػػفِّا مىػػػػى السَّػػػػمىاكىاًت { كقكلػػػػو تعػػػػالى : )ْٖ(}الكيؼ : صى انىػػػػةى عى ٍضػػػػنىا األمى ًإنَّػػػػا عىرى

مىيىػػػا  مى ػػػافى كىاألٍرًض كىاٍلًجبىػػػاًؿ فىػػػأىبىٍيفى أىف يىٍحًمٍمنىيىػػػا كىأىٍشػػػفىٍقفى ًمٍنيىػػػا كىحى ػػػافي ًإنَّػػػوي كى األنسى
ييػػكالن  ػػا جى ػػاًفًريفى كقكلػػو تعػػالى : )ى  {ِٕ(}األحزاب : ظىميكمن ئًػػذو لٍّْمكى ـى يىٍكمى يىػػنَّ ٍضػػنىا جى عىرى

ا ضػة كىػدفنا لػو  ، كقكلػو صػار عيرٍ كتعرَّص فبلف لكذا  {ََُ(}الكيؼ : عىٍرضن
نىاتعالى : ) كالعارض مف كؿ شػيء { ِْ(}األحقالؼ : قىاليكا ىىذىا عىاًرضه مٍُّمًطري

                                                                                                  ما يستقبمؾ ، كالعارض مف السحاب .
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الثانيػة : الًعػٍرض )بكسػر العػيف كسػككف الػراء( ًعػًرضى اإلنسػاف ، قيػػؿ 
ػػبيو ، كقػػاؿ آخػػركف : نىفسػػو ،  سى كقػػاؿ آخػػركف جسػػده ، كمنػػو  قػػاؿ قػػكـ : ىػػك حى

الحديث في صفة أىؿ الجنة : إنَّما ىك عىرىؽ يجرم مف أعراضيـ ، أم : مف 
أجسػػادىـ ، كيقػػاؿ : فػػبلف نقػػيُّ الًعػػٍرض ، أم : بػػرمء مػػف أف ييٍشػػتـى كيعػػاب ، 
سىب كشرؼ ، كبو فيسّْػر الحػديث : كػؿ  كالًعٍرض : ما يفتخر بو اإلنساف مف حى

دمػػػو كمالػػػو كًعٍرضػػػو ، كيقػػػاؿ : ال تعػػػرض ًعػػػٍرض المسػػػمـ عمػػػى المسػػػمـ حػػػراـ 
                                                                      فبلف : أم : ال تذكره بسكء

ػػػػٍرض الحػػػػػائط ،  الثالثػػػػة : العيػػػػٍرض  )بضػػػػـ العػػػػيف كسػػػػككف الػػػػراء( عي
نيػر : ، كمػف ركل عىػٍرض ال كعيٍرض الماؿ ، كعيرض النير ، كيراد بػو كسػطو

ػػػٍرض الحػػػديث ،  أراد سػػػعتو ، الػػػذم ىػػػك خػػػبلؼ الطػػػكؿ ، يقػػػاؿ : جػػػرل فػػػي عي
كدخؿ في عيٍرض الناس ، أم : كسطيـ ، ككمما رأيت في الشعر عػف عيػٍرض 
فػػاعمـ أنَّػػو عػػف جانػػب ؛ ألفَّ العػػرب تقػػكؿ : نظػػرتي إليػػو عػػف عيػػٍرض ، أم : 

 ناحية 
كالعىػػرىض مػػف أحػػداث الػػدىر ، العىػػرىض )بفػػتح العػػيف كالػػراء( الرابعػػة : 

ػػا ؛ ألنَّػػو يعتػػرض ، أم : يأخػػذه  فيمػػا  كػػالمكت كالمػػرض كنحػػكه ، سيػػٌمي عىرىضن
ػػرىض مػػف جسػػده ، كالعىػػرىض : حطػػاـ الػػدنيا ، كالعىػػرىض :   طمػػع الػػدنيا قمػػيبلن عى

كاف أك كثيرنا ، كسيمّْي بو ؛ ألنَّو ييعرض ، أم : يريؾ عيٍرضو ، كيقاؿ : الدنيا 
ػػرى  ، كالعىػػرىض أف يصػػيب الشػػيء عمػػى  رُّ كالفػػاجريأخػػذ منػػو البًػػ ض حاضػػر ،عى

 غرة ، كمنو : أصابو سيـ عىرىض كحجر عىرىض 
الخامسة : عرَّض )بفتح العيف كتضعيؼ الراء( كالتعريض كبلـ لو 

ـٍ ًفيمىا كجياف مف صدؽ ككذب أك ظاىر كباطف قاؿ تعالى : ) مىٍيكي نىاحى عى كىالى جي
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{ قيؿ ىك أف يقكؿ ليا : أنًت ِّٓ(}البقرة : ًخٍطبىًة النّْسىاءعىرٍَّضتـي ًبًو ًمٍف 
   (ُ)جميمة كمرغكب فيؾ كنحك ذلؾ 

العرض : أصمو الظيكر ، كمنو عرضتي عميو ))قاؿ العسكرم : 
 الشيء : إذا أظيرتو ، كالعرض في القرآف الكريـ عمى خمسة أكجو : 

ذىا مىسَّ األكؿ : بمعنى الكثرة ، قاؿ تعالى : ) وي الشَّرُّ فىذيك ديعىاء كىاً 
، كلـ يقؿ : طكيؿ ، ألفَّ العرض أدؿ عمى  { أم كثيرُٓفصمت : (}عىًريضو 

 الطكؿ كالتماـ .
ًئذو لٍّْمكىاًفًريفى الثاني : التييئة ، قاؿ تعالى : ) ـى يىٍكمى يىنَّ كىعىرىٍضنىا جى

ا { أم : فييأناىا ، كيجكز أف يككف المراد : إنَّا ََُ(}الكيؼ : عىٍرضن
 أظيرناىا ليـ 

بّْؾى الثالث : بمعنى الجمع ، قاؿ ا تعالى : ) مىى رى كا عى كىعيًرضي
فِّا { أم : جمعكا لمحساب بحيث أمر ا ، كقيؿ معناه : ْٖ(}الكيؼ : صى

ؿ العرض الظيكر أنَّيـ ظاىركف  يرل أحدىـ كما يرل جماعتيـ ، كأص
 فعمى ما ذكرنا ، كليس المعنى أنَّيـ كانكا مستكريف عف ا فظيركا لو ، كلك

المعنى أنَّيـ ظيركا مف قبكرىـ ألمر ا ، فعبَّر عف ىذا المعنى بمفظ العرض 
عميو لما في ذلؾ مف التفخيـ لشأف الحساب ، كالكقكؼ في مكاقفو ، كىك مف 

 ألمير .قكؿ الناس : عرض فبلف عمى ا
مىى السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض الرابع ، قكلو تعالى : ) ًإنَّا عىرىٍضنىا األمىانىةى عى

{ كىك لفظ مجاز ِٕ(}األحزاب : كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا
 كالكبلـ فيو كثير .

يىا الخامس : السعة ، قاؿ تعالى : ) نَّةو عىٍرضي اء كىجى كىعىٍرًض السَّمى
  (ُ) { أم : سعتيا كسعتيا((ُِ(}الحديد : كىاألٍرضً 

                                                 

(
ٔ

ٚاٌّفشداح ٌٍشاغةب ص  2٘ٙ-ِٗ٘ٙٚما١٠ظ اٌٍغج ص  ٖٕٙ-ٕٓٙ( ٠ٕظش : اٌع١ٓ ص 

 . ٖٕٔ-2ٕٓ/2ٔٚدا  اٌعشٚط  ٖٖٗ-ٕٖٗ
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أنَّو جعؿ شاىد  ىذه األكجو نفسيا بشكاىدىا إالٌ  كذكر الدامغاني
الكجو الثاني بمعنى الكشؼ ال بمعنى التييئة ،  كجعؿ شاىد الكجو الثالث 

أظيرنا  كجعؿ شاىد الكجو الرابع بمعنى :بمعنى السكؽ ال بمعنى الجمع ، 
 كأضاؼ : 

بمعنى الغنيمة ، كقكلو الراء( العىرىض )بفتح العيف ك السادس : 
ا قىًريبنا)تعالى :   { يعني غنيمة قريبة ِْ}التكبة : (لىٍك كىافى عىرىضن
السابع : العىرىض  )بفتح العيف كالراء( يعني العارض الذم ال يبقى  

نىاقىاليكا ىىذىا عىاًرضه )، كقكلو تعالى :  كقكلو تعالى :   {ِْ(}األحقالؼ : مٍُّمًطري
                                                        {ٕٔ(}األنفاؿ : تيًريديكفى عىرىضى الدٍُّنيىا)

ةن  كىالى ) كقكلو تعالى :، ضة : العمة رٍ الثامف ، العي  تىٍجعىميكٍا الٌموى عيٍرضى
كمف األكجو التي ذكرىا  (ِ)يمانكـعمة أل { يعني :ِِْ(}البقرة : ٍيمىاًنكيـٍ أل

 الحيرم لمعرض 
ًئذو لٍّْمكىاًفًريفى التاسع : ))الكنكز ، كقكلو تعالى : ) ـى يىٍكمى يىنَّ كىعىرىٍضنىا جى

ا  (ّ){ََُ(}الكيؼ : عىٍرضن
كلـ يشر أىؿ التفسير إلى ىذا الكجو ، كلـ يتبيَّف لي عبلقة    

                                                                                  القرآني .الكنكز بمعنى العرض في الشاىد 
مجاز ، كالمجاز يدخؿ في باب صرَّح العسكرم أفَّ الكجو الرابع 

، كالتييئة ، كالجمع ، كما جاء في الكجو الثاني ال في باب الكجكه  المجاز
اني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في كالثالث قريباف مف معنى العرض ، كالمع

ه ، كاأللفاظ المرادفة لمفظ تككف كاحدة مف ك باب الترادؼ ال في باب الكج
حيث إنَّو ليس أحدىا أكلى كأحؽ مف غيره في أف يككف ىك المعنى المراد ؛ 
                                                                                                                

(
ٔ

 .ٕٓ٘-4ٕٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . 4ٖٖ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٖ

 4ٖٓ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 
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كىذا ىك ، ألنَّيا جميعيا ال تمثؿ معنى المفظ بعينو بؿ المعنى القريب منو 
رادفة لمفظ فجميعيا معاف محتممة لو كقربيا منو كاحد ، لذلؾ حاؿ المعاني الم
بمعنى التييئة جعمو الدامغاني  الذم جعؿ شاىد الكجو الثانيكجدنا العسكرم 
كشاىد الكجو الثالث الذم جعمو العسكرم بمعنى الجمع ، ، بمعنى الكشؼ 

بؿ مثؿ ىذا ما حصؿ في كبلـ العسكرم ،  جعمو الدامغاني بمعنى السكؽ
: الكجو الثاني بمعنى التييئة في قكلو تعالى  شاىدفقد جعؿ كما تقدـ 

ا) ًئذو لٍّْمكىاًفًريفى عىٍرضن ـى يىٍكمى يىنَّ أنَّو قاؿ :  إالٌ { ََُ(}الكيؼ : كىعىرىٍضنىا جى
 العرض في الكجو كجعؿ ، ))كيجكز أف يككف المراد : إنَّا أظيرناىا ليـ(( 

فِّاالثالث بمعنى الجمع في قكلو تعالى : ) بّْؾى صى مىى رى كا عى (}الكيؼ : كىعيًرضي
أنَّو قاؿ : ))كقيؿ معناه : أنَّيـ ظاىركف  يرل أحدىـ كما يرل  { إالٌ ْٖ

جماعتيـ ، كأصؿ العرض الظيكر عمى ما ذكرنا ، كليس المعنى أنَّيـ كانكا 
مستكريف عف ا فظيركا لو ، كلكف المعنى أنَّيـ ظيركا مف قبكرىـ ألمر ا 

مف التفخيـ لشأف ما في ذلؾ عميو لً العرض عف ىذا المعنى بمفظ  ، فعبَّر
الحساب ، كالكقكؼ في مكاقفو ، كىك مف قكؿ الناس : عرض فبلف عمى 
األمير(( يا سبحاف ا ، فالعسكرم بعد أف عيَّف جعؿ العرض بمعنى الجمع 
؛ ألفَّ ىذا ما يكجبو باب الكجكه  أجاز أف يككف العرض بمعنى مرادؼ آخر 

، كأنَّو ف المرادفيف غير مراديف ، كلـ يقؼ عند ىذا الحد ، بؿ أكَّد أفَّ ىذي
كعمؿ ذلؾ بقكلو معنى العرض بعينو ،  ؿ أرادبأحدىما سبحانو ما أراد معنى 

عميو لما في ذلؾ مف التفخيـ العرض عف ىذا المعنى بمفظ  المذككر : ))فعبَّر
لشأف الحساب ، كالكقكؼ في مكاقفو ، كىك مف قكؿ الناس : عرض فبلف 

 عمى األمير((
كرم العرض في الكجو األكؿ بمعنى الكثرة في قكلو كجعؿ العس

ذىا مىسَّوي الشَّرُّ فىذيك ديعىاء عىًريضو تعالى : ) عني العرض بعينو كالكثرة ال ت( كىاً 
))قيؿ  ،بؿ المعنى القريب منو ، لذلؾ جاز أف يككف بمعنى مرادؼ آخر
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كالعريض ىنا ىك العريض بعينو الذم يعني (ُ)معناه : ذك دعاء كاسع((
قاؿ ابف قتيبة في تفسير ىذه عمؿ في اآلية مجازنا كاستي خبلؼ الطكؿ ، 

ف كصفتو ذلؾ أفَّ  (ِ) بالطكؿ أك بالعرض جاز في الكبلـ(( اآلية : ))كا 
فىذيك ))أصمو أف يقاؿ في األجساـ ثـ ييستعمؿ في غيرىا كما قاؿ تعالى : )

فػ))عريض : مستعار مما لو عرض متسع لئلشعار (ّ) (((ديعىاء عىًريضو 
بكثرتو كاستمراره ، كىك أبمغ مف الطكيؿ ، إذ الطكيؿ أطكؿ االمتداديف ، فإذا 

))كقد استعير العرض لكثرة الدعاء  (ْ) كاف عرضو كذلؾ فما  ظنؾ بطكلو((
فيذا  (ٓ) كدكامو ، كىك مف صفة األجراـ ، كما استعير الغمظ لشدة العذاب((

 الكجو كالكجو الرابع يدخؿ في باب المجاز ال في باب الكجكه .
كجعؿ العرض في الكجو الخامس بمعنى السعة في قكلو تعالى : 

اء كىاألٍرضً ) يىا كىعىٍرًض السَّمى نَّةو عىٍرضي كجينا  تلمعرض كليس ة( كالسعة مرادفكىجى
نَّةو تعالى : )كقكلو ، كىك ىنا يعني العرض بعينو قاؿ الراغب : ))لو  كىجى

يىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى  { فقد قيؿ ىك ُّّ(}آؿ عمراف : عىٍرضي
 يككف المراد مف عىٍرضيا  العرض الذم خبلؼ الطكؿ ، كتىٌصكُّر ذلؾ عمى أف

في النشأة اآلخرة أنَّو كعرض السمكات كاألرض في النشأة األكلى ، كذلؾ أنَّو 
كٍا لٌمًو اٍلكىاًحًد قد قاؿ : ) زي بىرى ٍيرى األىٍرًض كىالسَّمىاكىاتي كى يىٍكـى تيبىدَّؿي األىٍرضي غى

{ كال يمتنع أف تككف السمكات كاألرض في النشأة اآلخرة ْٖ(}إبراىيـ : اٍلقىيَّارً 
ىي اآلف ، كركم أفَّ ييكديِّا سأؿ عمر رضي ا عنو عف ىذه  أكبر مما

اآلية فقاؿ : فأيف النار ؟ فقاؿ عمر رضي ا عنو : إذا جاء الميؿ فأيف 
                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٓ/2ٔ( دا  اٌعشٚط 

(
ٕ

 . 4ٖٓ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
ٖ

 .ٕٖٗ( اٌّفشداح ٌٍشاغب ص 

(
ٗ

 . 2٘-2ٗ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
٘

 .24ٓٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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ذا كاف العرض كذلؾ فما ظنؾ  (ُ)((النيار ؟ ))أم : عرضيا كعرضيما ، كا 
 (ِ)بالطكؿ((

ي قكلو كجعؿ الدامغاني العرض في الكجو السادس بمعنى الغنيمة ف
ا قىًريبنا)تعالى :  { كىك مف صيغة أخرل بفتح الراء ِْ(}التكبة : لىٍك كىافى عىرىضن

قاؿ الراغب : ))كالعىرىض  جية أخرل لفظ مستعار ، مف ، كىك ال بسككنيا 
ما ال يككف لو ثبات ، كمنو استعار المتكممكف العىرىض لما الثبات لو كقيؿ 

تيًريديكفى ال ثبات ليا ، قاؿ تعالى : )الدنيا عىرىض حاضر تنبيينا عمى أف 
ًكيـه  كقاؿ تعالى :  {ٕٔ(}األنفاؿ : عىرىضى الدٍُّنيىا كىالٌموي ييًريدي اآلًخرىةى كىالٌموي عىًزيزه حى

يىقيكليكفى ) ذيكفى عىرىضى ىىػذىا األٍدنىى كى ًرثيكٍا اٍلًكتىابى يىٍأخي ٍمؼه كى ـٍ خى مىؼى ًمف بىٍعًدًى فىخى
ذيكهي سىييٍغفىري لىنىا كى  ٍثميوي يىٍأخي ـٍ عىرىضه مُّ ف يىٍأًتًي لىٍك { كقاؿ تعالى : )ُٗٔ(}األعراؼ : اً 

ا قىًريبنا  (ّ) { أم : مطمبنا سيبلن((ِْ(}التكبة : كىافى عىرىضن
كجعؿ العرض في الكجو السابع بمعنى العارض الذم ال يبقى ، في 

نىا)قكلو تعالى :  مف العىٍرض كىك  {ِْ:  (}األحقالؼقىاليكا ىىذىا عىاًرضه مٍُّمًطري
                                                  .                                                السحابيء ما يستقبمؾ ، ككقد تقدـ أفَّ العارض مف كؿ ش )بسككف الراء(

و فتارة ييخىصُّ بالسحاب نحك قكلو تعالى : )))كال ىىذىا عارض : البادم عىٍرضي
نىا فالعرض إذف  (ٓ) ))أم : سحاب قد عىًرض في األفؽ(( (ْ) (((عىاًرضه مٍُّمًطري

 إذف في ىذا الكجو يعني العرض بعينو 
كىالى ة ، في قكلو تعالى : )كجعؿ العرضة في الكجو الثامف بمعنى العمٌ 

ةن الٍيمىاًنكيـٍ  ، كالعمة  { يعني : عمة أليمانكـِِْ(}البقرة : تىٍجعىميكٍا الٌموى عيٍرضى
                                                 

(
ٔ

 . ٖٖٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 .24ٔ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٖ

 .ٖٖٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 . ٕٖٗ( اٌّفشداح ص 

(
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 .ٗ٘/ٖ( عّذث اٌذفاظ 
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ر ، تدخؿ في باب  مرادفة لمعرضة ؛ لذلؾ جاز جعميا بمعاني مرادفة أيخى
، قاؿ  تعرَّص فبلف لكذا صار عيرضة كىدفنا لو: الشرح كالتفسير فقد تقدـ 

ابف قتيبة في تفسير ىذه اآلية : ))يقكؿ : ال تجعمكا ا بالحمؼ بو مانعنا لكـ 
كقاؿ الطبرم : ))معنى ذلؾ : ال تجعمكا الحمؼ با  (ُ) مف أف تبركا كتتقكا((

فمعنى قكلو تعالى : ... حجة لكـ في ترؾ فعؿ الخير فيما بينكـ كبيف الناس
ـٍ ) ةن الٍيمىاًنكي كقاؿ  (ِ) ( أم : ال تجعمكا ا قكة أليمانكـ((كىالى تىٍجعىميكٍا الٌموى عيٍرضى

ة : ما ييٍجعىؿ ميعىرَّضن  كىالى تىٍجعىميكٍا ) ، قاؿ تعالى : ا لمشيء الراغب : ))كالعيٍرضى
ـٍ  ةن الٍيمىاًنكي ا لو((( الٌموى عيٍرضى ة لمسفر ، أم : ييٍجعىؿ ميعىرَّضن كبعير عيٍرضى

 (ّ) 
ة بعينيا . ة في ىذا الكجو تعني العيٍرضى  فالعيٍرضى

األكجو الثمانية المذككرة المنسكبة إلى العرض تبيَّف مما تقدـ ذكره أفَّ 
مَّا أف  يككف العرض لفظنا مستعارنا ليا فتدخؿإمَّا أف  في باب المجاز ، كا 

مَّا أف تككف مف  تككف قريبة مف معنى العرض فتدخؿ في باب الترادؼ ، كا 
العرض في  صيغة أخرل ، فيي جميعيا خارجة عف باب الكجكه ، ذلؾ أفَّ 

كريـ كؿ شاىد مف شكاىد األكجو الثمانية المذككرة كأينما كرد في القرآف ال
  . كاألكجو المذككرة مختمقة بطريقة الترادؼعني العرض بعينو ، ي
أصمو ...  قاؿ ابف فارس : ))العيف كالياء كالداؿالعيد : -ُْ  

فمف ذلؾ قكليـ : عيد الرجؿ يعيىد ، كىك مف الكصية ...  االحتفاظ بالشيء
نَّما سميت بذلؾ ؛ ألفَّ العيد مما ينبغي االحتفاظ بو ، كمنو  اشتقاؽ العيد ، كا 

كأىؿ العيد ىـ المعاىىدكف ، كالمصدر : ...  الذم ييكتىب لمكالة مف الكصية
المعاىدة ، أم : أنَّيـ يعاىىدكف عمى ما عمييـ مف الجزية ، كالقياس كاحد ، 

كربما ...  كأنَّو أىمره ييحتفظ بو ليـ ، فإذا أسممكا ذىب عنيـ اسـ المعاىدة
                                                 

(
ٔ

 . 2٘( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 . 2ٕٗ/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 . ٖٖٗ( اٌّفشداح ص 
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نَّما سيمّْي كذا ؛ ألفَّ الشرط مما ينبغي االحتفاظ سمكا االشتراط استعيادنا ، كا  
ـى أىف ال كفي كتاب ا تعالى : )...  بو إذا شيًرط ـٍ يىا بىًني آدى ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي أىلى

ـٍ عىديكّّ مًُّبيفه  { معناه ، كا أعمـ : ألـ أقدـ َٔ(}يس : تىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىكي
  (ُ) أكجبتي عميكـ االحتفاظ بو((إليكـ مف األمر الذم 

بعد حاؿ ،  عىٍيد : حفط الشيء كمراعاتو حاالن كقاؿ الراغب : ))ال
كعىًيد فبلف إلى فبلف يىٍعيىد ، أم : ألقى ...  كسيمّْي المكثؽ يمـز مراعاتو عيدنا

ـى ًمف قىٍبؿي فىنى إليو العيد كأكصاه بحفظو ، قاؿ تعالى : ) ًيٍدنىا ًإلىى آدى لىقىٍد عى ًسيى كى
ـٍ نىًجٍد لىوي عىٍزمنا لى ـى أىف { كقاؿ تعالى : )ُُٓ(}طو : كى ـٍ يىا بىًني آدى ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي أىلى

ـٍ عىديكّّ مًُّبيفه  الًَّذيفى قىاليكٍا { كقاؿ تعالى : )َٔ(}يس : ال تىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىكي
ًيدى ًإلىٍينىا أىالَّ نيٍؤًمفى ًلرى  تَّىى يىٍأًتيىنىا ًبقيٍربىافو تىٍأكيميوي النَّاري ًإفَّ الٌموى عى (}آؿ عمراف : سيكؿو حى

ٍسمىاًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى ًلمطَّاًئًفيفى { كقاؿ تعالى : )ُّٖ ـى كىاً  ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي كىعى
كدً  زه في { كعٍيدي ا تارة يككف بما ركُِٓ(}البقرة : كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكًَّع السُّجي

عقكلنا ، كتارة يككف بما أمرنا بو بالكتاب كبالسنة ، كتارة بما نمتزمو كليس 
  (ِ) ببلـز في أصؿ الشرع كالنذكر كما يجرم مجراىا((

الكجكه في القرآف الكريـ عمى كرد ذكر أىؿ الكجكه أفَّ العيد كقد 
 : اآلتية 

ـٍ ًإلىى فىأىًتمُّكٍا ):  الكجو األكؿ : األماف ، كقكلو تعالى ٍيدىىي ـٍ عى ًإلىٍيًي
 {ْ(}التكبة : ميدًَّتًيـٍ 

كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًد الٌمًو ًإذىا : ) الكجو الثاني : اليميف ، كقكلو تعالىك 
كٍا األىٍيمىافى بىٍعدى ) { كالشاىد قكلو تعالى : ُٗ(}النحؿ : عىاىىدتُّـٍ  كىالى تىنقيضي
 {ُٗ(}النحؿ : تىٍكًكيًدىىا

                                                 

(
ٔ

 . ٠ٚٙ4ٕٔظش : اٌع١ٓ ص  2ٔٙ-2ٔٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 . ٖٗٙ( اٌّفشداح ص 
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ـٍ يىا بىًني تعالى : ) صية  ، كقكلوالكجو الثالث : الك ك  ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي أىلى
ـٍ عىديكّّ مًُّبيفه  ـى أىف ال تىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىكي كقكلو تعالى :  {َٔ(}يس : آدى

تَّىى يىٍأًتيىنىا ) ًيدى ًإلىٍينىا أىالَّ نيٍؤًمفى ًلرىسيكؿو حى ًبقيٍربىافو تىٍأكيميوي الًَّذيفى قىاليكٍا ًإفَّ الٌموى عى
 { ُّٖ(}آؿ عمراف : النَّاري 

قىاؿى قكلو تعالى إلبراىيـ عميو السبلـ : )ك: الميثاؽ ،  الكجو الرابع ك 
 {ُِْ(}البقرة : الى يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّاًلًميفى 

الى يىنىاؿي قاؿى ، كقكلو تعالى : ) ة كالنبكةاإلمامكالكجو الخامس : 
 {ُِْ(}البقرة : عىٍيًدم الظَّاًلًميفى 

كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدم أيكًؼ الضماف : قاؿ ا تعالى : )كالكجو السادس : 
ـٍ  { أم : أكفكا بما ضمنتـ لي مف اإليماف ، أكؼ لكـ بما َْ(}البقرة : ًبعىٍيًدكي

 ضمنت لكـ مف الثكاب

ٍدنىا ألىٍكثىًرًىـ مّْفٍ : الكفاء ، كقكلو تعالى : )كالكجو السابع  مىا كىجى ٍيدو  كى عى
ـٍ لىفىاًسًقيفى  ٍدنىا أىٍكثىرىىي ف كىجى   {َُِ(}األعراؼ : كىاً 

ذى ًعندى الرٍَّحمىًف ًإالٌ : التكحيد ، كقكلو تعالى : ) الثامفكالكجو   مىًف اتَّخى
ٍيدنا ده بقكؿ : ال إلو إالٌ  {ٕٖ(}مريـ : عى  ا أم : كحَّ

ًيٍدنىا : الكحي ، كقكلو تعالى : ) التاسعكالكجو  ـى كىعى ًإلىى ًإٍبرىاًىي
اًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى  ٍسمى  { أم : أكحينآُِ(}البقرة : كىاً 

ـى كالكجو العاشر : األمر ، كقكلو تعالى : ) ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي كىعى
اًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى  ٍسمى  {ُِٓ(}البقرة : كىاً 

كٍا ًبعىٍيًد الٌمًو ًإذىا كىأىٍكفي الكجو الحادم عشر : الفرائض ، كقكلو تعالى : )
 {ُٗ(}النحؿ : عىاىىدتُّـٍ 

ٍذتيـٍ ًعندى الٌمًو عشر ، الكعد ، كقكلو تعالى : ) الثانيكالكجو  قيٍؿ أىتَّخى
ٍيدىهي  ٍيدنا فىمىف ييٍخًمؼى الٌموي عى  { َٖ(}البقرة : عى
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كٍا ًبعىٍيدً كالكجو الثالث عشر : العيد بعينو ، كقكلو تعالى : )  كىالى تىٍشتىري
ننا قىًميبلن   {                                                                 ٓٗ(}النحؿ : الٌمًو ثىمى

كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدم أيكًؼ )كالكجو الرابع عشر : الجنة ، كقكلو تعالى : 
ـٍ   {َْ}البقرة : {َْ(}البقرة : ًبعىٍيًدكي

الى يىنىاؿي عىٍيًدم قاؿى : )كالكجو الخامس عشر : الكرامة ، كقكلو تعالى 
  (ُ){ُِْ(}البقرة : الظَّاًلًميفى 

مما نمحظو في ىذه الكجكه أفَّ منيا ما تعدد كاختمؼ كالشاىد كاحد 
فالعيد الذم جعمكه في الكجو الرابع بمعنى الميثاؽ ، كفي الكجو يتكرر ، 

رامة االخامس بمعنى األمانة كالنبٌكة ، كفي الكجو الخامس عشر ، بمعنى الك
قىاؿى الى يىنىاؿي )، كىك قكلو تعالى :  اكاحدن الثبلثة ، جعمكا شاىد ىذه األكجو 

 {ُِْ(}البقرة : عىٍيًدم الظَّاًلًميفى 
كالعيد الذم جعمكه في الكجو التاسع بمعنى الكحي ، كفي الكجو 

ًيٍدنىا العاشر بمعنى األمر ، جعمكا شاىدىما كاحدنا ، كىك قكلو تعالى : ) كىعى
ٍسمىاًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى  ًإلىى ـى كىاً   {ُِٓ(}البقرة : ًإٍبرىاًىي

كالعيد الذم جعمكه في الكجو السادس بمعنى الضماف ، كفي الكجو 
ا شاىدىما كاحدنا ، كىك قكلو تعالى :  الربع عشر بمعنى الجنة ، جعمكا أيضن

 {َْة : {}البقر َْ(}البقرة : كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدم أيكًؼ ًبعىٍيًدكيـٍ )
ليست كجكىنا  العيفى إل أٌف الكجكه التي نسبكىاكىذا متأتٍّ مف 

 .حقيقية 
فاألماف ليس ىك العيد ى أمر مف األمكر ، عم العيد ال يككف إالٌ ك 

ـٍ ًإلىى كما جاء في الكجو األكؿ في قكلو تعالى : ) ٍيدىىي ـٍ عى فىأىًتمُّكٍا ًإلىٍيًي
في تفسيره : ))كفصؿ الخطاب في ىذا ابف الجكزم قاؿ  {ْ(}التكبة : ميدًَّتًيـٍ 

                                                 

(
ٔ

ٚاٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ٌٍعغةةىشٞ ص  ٠ٕٕ٘ٓظةةش : دأ٠ٚةةً ِشةةىً اٌمةةشآْ الةةةٓ لذ١تةةج ص ( 

 2ٕٓ-2ٕٓٚٔض٘ج األع١ٓ ص  4ٖٓ-2ٖٓٚٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص  2ٕٗ-2ٕٗ



251 

 

الباب أنَّو قد كاف بيف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كبيف جميع المشركيف 
عيد عاـ ، كىك أف ال ييصدَّ أحده عف البيت ، كال يخاؼ أحد في الشير 
الحراـ ، فجعؿ ا عيدىـ أربعة أشير ، ككاف بينو كبيف أقكاـ منيـ عيكد 

تماـ مدتيـ إذا لـ يخش غدرىـ(( إلى أجؿ   (ُ) مسمَّى ، فأمر بالكفاء ليـ ، كا 
فاألماف ال يعني العيد ، بؿ ىك معنى ما عيده ا إلى رسكلو ، 

  إلى مف عاىدكىـ باألماف .صمى ا عمييـ ، كصحابتو بأف يكفكا 
ا إلى ككذلؾ اإلمامة كالنبكة في الكجو الخامس ،  كاف مستندنا أيضن

ًذ السياؽ  ، كىك أفَّ الخطاب مكجو إلى إبراىيـ عميو السبلـ ، قاؿ تعالى : )كىاً 
ًمف  ا قىاؿى كى اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامن بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ قىاؿى ًإنّْي جى ـى رى اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي

(}البقرة :  يًَّتي قىاؿى الى يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّاًلًميفى أم : ما )دم : ){ قاؿ الكاحُِْذيرّْ
يناؿ ما عيدت إليؾ مف النبكة كاإلمامة في الديف مف كاف ظالمنا مف كلدؾ((
 

كقاؿ الزمخشرم : ))أم : مف كاف ظالمنا مف ذريتؾ ال ينالو استخبلفي  (ِ)
نَّما يناؿ مف كاف عادالكعيدم إليو باإلم  (ّ)بريئنا مف الظمـ(( امة ، كا 

نَّما تعني ما  فاإلمامة كالنبكة كاألماف في الكجو األكؿ ال تعني العيد ، كا 
 .عيده ا إلى إبراىيـ عميو السبلـ 

 ككذلؾ التكحيد الذم قيؿ بو في الكجو الثامف في قكلو تعالى : )ًإالٌ 
ٍيدنا(}مريـ :  ذى ًعندى الرٍَّحمىًف عى ًف اتَّخى نَّما ٕٖمى عيده يعني ما { ال يعني العيد كا 

  .عباده  ا إلى كؿٌ 
إلييـ ، فقد  اككذلؾ بقية األكجو ال تعني العيد بؿ تعني ما عيده 

، كعيد إلييـ أف الجنة يدخميـ أف  ـكعيد إليي، ئض عيد إلييـ أف يؤدكا الفرا

                                                 

(
ٔ

 . ٖٓٓ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 . ٖٕٓ/ٔ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

 . 2ٖٔ/ٔ( اٌىشاف 
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إف أطاعكه ، كما جاء ىذا في الكجو الحادم عشر ، كالرابع عشر يكرميـ ، 
  عشر .                                     ، كالخامس
، كالفرائض ، فيذه األكجو : األماف ، كاإلمامة كالنبكة ، كالتكحيد   

ف تباينت معانييا كاختمفت ، ليست معاني العيف ، بؿ  كالجٌنة ، كالكرامة ، كا 
 ىي معاني السياؽ 

كحي ، كالالكصية ، كالميثاؽ ، كالضماف ، كالكفاء ، أٌما اليميف ، ك 
الثالث ، كالرابع ، كالسادس ، الثاني ، ك كاألمر ، كالكعد ، كما جاء في الكجو 

قريبة مف معنى العيد ، معاني كالعاشر ، كالثاني عشر كالتاسع ، كالسابع ، 
  ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه .

 يعني العيد بعينو ، يعني أٌف في الكجو الثالث عشر  كجعميـ العيد
مختٌمقة ،  فيي كجكهبعينو ،  الباقية ال تعني العيداألربعة عشر األكجو 

اختمقكىا بطريقتيف : طريقة جعؿ المفظ بمعاني السياؽ ، كطريقة جعمو 
 بمعاني مرادفاتو .

ذكر أصحاب كتب الكجكه أفَّ العكرة في القرآف الكريـ العورة : -ٕٗ
 عمى كجييف : 

الكجو األكؿ : الخمكة ، أك الخالية مف الرجاؿ ، كقكلو تعالى : 
مىا ًىيى ًبعىٍكرىةو ًإف ييًريديكفى ًإال ًفرىارنا(}األحزاب :  { ُّ)يىقيكليكفى ًإفَّ بيييكتىنىا عىٍكرىةه كى

(}النكر :  ـٍ  {ٖٓكقكلو تعالى : )ثىبلثي عىٍكرىاتو لَّكي
قاؿ الدامغاني ، أك العكرة كالكجو الثاني : العكرة يعني الجماع كما 

المعركفة مف بني آدـ التي أيًمر بسترىا كما قاؿ ابف الجكزم ، كقكلو تعالى : 
مىى عىٍكرىاًت النّْسىاء(}النكر :  كا عى ـٍ يىٍظيىري  (ُ){ُّ)أىًك الطٍّْفًؿ الًَّذيفى لى

                                                 

(
ٔ

 2ٖٗٚاٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأٟ ص 2ٖٔ-ٖٙٔ( ٠ٕظةةش : ٚجةةٖٛ اٌمةةشآْ ٌٍذ١ةةشٞ ص

                                         ٕٓٓٚٔض٘ج األع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص 
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قاؿ الخميؿ : ))كالعكرة سكأة اإلنساف ، ككٌؿ أمر ييستحيى منو((
(ُ) 

فارس : ))العيف كالكاك كالراء أصبلف ، أحدىما : يدؿُّ عمى تداكؿ كقاؿ ابف 
الشيء ، كاآلخر : يدؿُّ عمى مرض في إحدل عيني اإلنساف ككٌؿ ذم عينيف 

كمف الباب العكرة َََ، كمعناه الخمك مف النظر، ثـ ييحمىؿ عميو كييشتؽ منو
ًمؿ عمى األصؿ ، كأ فَّ العكرة شيء ، كاشتقاقو مف الذم قدمنا ، كأنَّو مما حي

ينبغي مراقبتو لخمكه ، كعمى ذلؾ فيسّْر قكلو تعالى : )ًإفَّ بيييكتىنىا 
كقاؿ الراغب :  (ِ){ قالكا : كأنَّيا ليست بحريزة((ُّعىٍكرىةه(}األحزاب : 

))العكرة سكأة اإلنساف كذلؾ كناية ، كأصميا مف العار ، كذلؾ لما يمحؽ في 
كالعكار كالعكرة شؽّّ في الشيء كالثكب َََظيكره مف العار ، أم : المذمَّة

{ أم : متخرّْقة ُّكالبيت كنحكه ، قاؿ تعالى : )ًإفَّ بيييكتىنىا عىٍكرىةه(}األحزاب : 
كقكلو َََممكنة لمف أرادىا ، كمنو قيؿ : فبلف يحفظ عكرتو ، أم : خممو

مىى عىٍكرىاًت ال كا عى ـٍ يىٍظيىري { أم : ُّنّْسىاء(}النكر : تعالى : )أىًك الطٍّْفًؿ الًَّذيفى لى
 (ْ)))كالعكرة كٌؿ مكمف لمستر(( (ّ) لـ يبمغكا الحمـ((

( ))ىذه  ـٍ قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى :  )ثىبلثي عىٍكرىاتو لَّكي
األكقات الثبلثة التي أمرناكـ بأف ال يدخؿ عميكـ فييا مف ذكرنا إالَّ بإذف ، 

 (ٓ)يابكـ كتخمكف بأىميكـ((ثبلث عكرات لكـ ؛ ألنَّكـ تضعكف فييا ث
))كالمعنى : ىذه األكقات ثبلث عكرات ؛ ألفَّ اإلنساف يضع فييا ثيابو فربما 

كقاؿ ابف عطية في تفسير قكلو تعالى : )ًإفَّ بيييكتىنىا عىٍكرىةه(  (ٔ)بدت عكرتو((

                                                 

(
ٔ

                                        4٘ٙ( اٌع١ٓ ص 

(
ٕ

                                       ٕٗٙ-ٖٕٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                                     ٔٗٔ-ٓٗٔ/٠ٖٕٚظش : عّذث  اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ  2ٖٙ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

                                    ٖٖٖ/ٓٔ( ٌغاْ اٌعشا 

(
٘

                                   4ٗٔ/2ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٙ

                                  4ٖٙ/٘( صاد اٌّغ١ش 
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كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى :  (ُ) ))يقاؿ : أعكر المنزؿ : إذا انكشؼ((
بيييكتىنىا عىٍكرىةه( قاؿ ابف قتيبة ، أم : خالية ، فقد أمكف مف أراد دخكليا ، )ًإفَّ 

كأصؿ العكرة : ما ذىب عنو الستر كالحفظ ، فكأفَّ الرجاؿ ستر كحفظ 
لمبيكت ، فإذا ذىبكا أعكرًت البيكتي ، تقكؿ العرب : أعكرى منزلي : إذا ذىب 

ف منو مكضع خمؿ لمضرب ، ستره ، أك سقط جداره ، كأعكرى الفارسي : إذا با
كقاؿ ابف عاشكر في تفسير قكلو تعالى : )ثىبلثي عىٍكرىاتو (ِ)كالطعف((

) ـٍ كالعكرة في األصؿ : الخمؿ كالنقص ، كفيو قيؿ لمف فقدت عينو َََلَّكي
أعكر ، كعكرت عينو ، كمنو عكرة الحي ، كىي الجية غير الحصينة منو 

َـّ كقاؿ َََبحيث يمكف الدخكؿ منيا كالثغر تعالى : )ًإفَّ بيييكتىنىا عىٍكرىةه( ث
أطمقت عمى ما يكره انكشافو ، كما ىنا ، ككما سمي ما ال يحٌب اإلنساف 

 (ّ) كشفو مف جسده عكرة((
ييفيـ مف تعريؼ أىؿ المغة لمعكرة كتفسيرىا في كتب التفسير أفَّ  

َـّ  تيكسّْع  العكرة في األصؿ سكأة اإلنساف ، كىي مما ينبغي حفظيا كسترىا ، ث
في معناىا فأصبحت تيطمىؽ عمى كؿ ما ينبغي حفظو كستره ، كىذا ما ينطبؽ 

 عمى العكرة في شكاىد الكجييف المذككريف ، كأينما كردت في كتاب ا 
ذكر الحيرم كالدامغاني أفَّ الكبت في القرآف الكريـ الَكْبُت : -ٖٗ

 عمى كجييف : 

ادُّكفى المَّوى  الكجو األكؿ : العذاب ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى ييحى
(}المجادلة :  ـٍ  {ٓكىرىسيكلىوي كيًبتيكا كىمىا كيًبتى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي

                                                 

(
ٔ

                                   2ٖٗ/ٗ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٕ

                                  4ٗٔ/ٙ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

                                ٖٕ٘/2ٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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فنا مّْفى الًَّذيفى  كالكجو الثاني : اليزيمة ، كقكلو تعالى : )ًليىٍقطىعى طىرى
(}آؿ عمراف :  آًئًبيفى ـٍ فىيىنقىًمبيكٍا خى كٍا أىٍك يىٍكًبتىيي  (ُ){ُِٕكىفىري

ما الداعي كما المسكغ المغكم أك الداللي أك السياقي لجعؿ الكبت 
ـى ال  في الكجو األكؿ بمعنى العذاب ، كفي الكجو الثاني  بمعنى اليزيمة ؛ كًل
نجعؿ األكؿ بمعنى اليزيمة ، كالثاني بمعنى العذاب ؛ ألفَّ ىذيف الكجييف 

منيا ال يمثؿ معنى  كبلِّ  مرادفيف  لمكبت ، كالمرادفات ىي كاحدة مف حيث إفَّ 
 لفظ الكبت في القرآف الكريـ إالٌ الكبت بعينو ، بؿ القريب مف معناه ، كلـ يرد 

في ىذيف المكضعيف ، قاؿ الخميؿ : الكبتي صرع الشيء لكجيو ، كبتيـ اي 
فانكبتكا ، أم : لـ يظفركا بخير ، كبت ا أعداءؾ ، أم : غاظيـ 

ارس : ))الكاؼ كالباء كالتاء كممة كاحدة ، كىي مف كقاؿ ابف ف (ِ)كأذلَّيـ((
اإلذالؿ كالصرؼ عف الشيء ، يقاؿ : كبت اي العدك يكبتو ، قاؿ ا 
ادُّكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كيًبتيكا كىمىا كيًبتى الًَّذيفى ًمف  تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى ييحى

(}المجادلة :  ـٍ ىرم : ))قاؿ ا عز كجؿ : كقاؿ أبك منصكر األز (ّ){((ٓقىٍبًمًي
(}آؿ عمراف :  آًئًبيفى ـٍ فىيىنقىًمبيكٍا خى { كقاؿ في مكضع آخر : ُِٕ)أىٍك يىٍكًبتىيي

(}المجادلة :  ـٍ { كركل األثـر عف أبي عبيدة ٓ)كيًبتيكا كىمىا كيًبتى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي
ؿ الميث : أنَّو قاؿ : كبتو ا لكجيو ، أم : صرعو لكجيو ، كنحك ذلؾ ، قا

الكبت : صرع الرجؿ لكجيو ، كقاؿ أبك إسحاؽ الزجاج في قكلو تعالى : 
( معنى كبتكا : أيذلكا كأيخذكا بالعذاب بأف  ـٍ )كيًبتيكا كىمىا كيًبتى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي
مبكا كما نزؿ بمف كاف قبميـ ممف حادَّ ا ، سممة عف الفراء في قكلو تعالى  غي

كا كأخزنكا يكـ الخندؽ ، كما كيًبت مف قاتؿ األنبياء قبميـ ، )كيًبتكا( أم : غيظ
كقاؿ بعض مف يحتجُّ لقكؿ الفراء : أصؿ الكبت : الكىًبد  ، فقيمبت الداؿ تاءن ، 

                                                 

(
ٔ

        42ٖٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص  4ٖ٘-2ٖ٘( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

(
ٕ

  2ٕ2( اٌع١ٓ ص 

(
ٖ

 242( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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أيًخذ ذلؾ مف الكىًبد ، كىك مكضع الغيظ كالحقد ، فكأفَّ الغيظ لمَّا بمغ منيـ 
: سكد األكباد فأحرقيا ، مبمغ المشقة أصاب أكبادىـ ؛ كلذلؾ يقاؿ لؤلعداء 

كقاؿ األصمعي فيما ركل أبك عبيد عنو : الكبت كالكٍقـ : كسر الرجؿ 
خزاؤه(( كقاؿ الراغب : ))الكبت : الردُّ بعنؼ كتذليؿ ، قاؿ تعالى :  (ُ)كا 

(}المجادلة :  ـٍ فنا ٓ)كيًبتيكا كىمىا كيًبتى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي { كقاؿ تعالى : )ًليىٍقطىعى طىرى
(}آؿ عمراف : مّْ  آًئًبيفى ـٍ فىيىنقىًمبيكٍا خى كٍا أىٍك يىٍكًبتىيي   (ِ){((ُِٕفى الًَّذيفى كىفىري

{ ، أم : غيظكا ٓكقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )كيًبتكا(}المجادلة : 
شدة الغيظ ، كقيؿ : أيذلكا كأخزكا ، كقيؿ : األصؿ فيو كيًبدكا بما ال يقدر 

تاءن لقرب مخرجيما ، كقكليـ : سىبىتى رأسىو ،  عميو مف اليمكـ ، فقمبت الداؿ
أم : حمقيا ، كقيؿ : ىك الحزف ، كقيؿ : أشد الحزف ، كىك الصحيح ، كيدٌؿ 
عميو أنَّو مف الحزف أنَّو صمى ا عميو كسمـ : رأل طمحة حزيننا مكبكتنا ،  

(}آؿ عم { ُِٕراف : كقيؿ : الكبت : الردُّ بعنؼ ،  قكلو تعالى : )أىٍك يىٍكًبتىييـٍ
قاؿ أبك عبيدة : أك ييزميـ ، كقيؿ : يحزنيـ ، كاألصؿ فيو ما قدمتو ، كما 

  (ّ)ذكره المفسركف أسباب لذلؾ((
فأىؿ المغة كما رأيت لـ يفرقكا بيف معنى الكبت الكارد في سكرة آؿ 
عمراف ، كبيف معناه الكارد في سكرة المجادلة ، ىذا مف جية كمف جية 

لكبت عمى معنى العذاب ، كاليزيمة في المكضعيف ، بؿ أخرل لـ يقصركا  ا
أجازكا لمكبت ىذيف المعنييف كمعاني : الصرع عمى الكجو ، كعدـ الظفر ، 
كالغيظ ، كاإلذالؿ ، كالحزف ، كالخزم ،  ىذا ما جاء في كتب المغة ، كمثؿ 
ىذا جاء في كتب التفسير ، قاؿ مقاتؿ في تفسير الكبت في سكرة آؿ عمراف 

                                                 

(
ٔ

 22ٖٓ/ٗ( دٙز٠ب اٌٍغج 

(
ٕ

 2ٖٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

  ٖٗٙ/ٖ( عّذث اٌذفاظ يٟ دفغ١ش أششف األٌفاظ 
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( ))يعني : يخزييـ(()أى  ٍك يىٍكًبتىييـٍ
كقاؿ في تفسير الكبت في سكرة المجادلة (ُ)

فجعؿ الكبت في المكضعيف بمعنى كاحد ، كقاؿ  (ِ))كيًبتكا( ))يعني : أيخزكا((
( تقكؿ العرب : كبتو ا لكجو صرعو ، أم : صرعو  ـٍ أبك عبيدة )))أىٍك يىٍكًبتىيي

( أيىمككا كما أىمؾ((كقاؿ : )))كيًبتيكا كىمى  (ّ) ا(( كقاؿ ابف قتيبة :  (ْ) ا كيًبتى
( قاؿ أبك عبيدة : الكبتي : اإلىبلؾ ، كقاؿ غيره : ىك أف  ))أىٍك يىٍكًبتىييـٍ

ـٍ َََيغيضيـ كيحزنيـ كا ًبغىٍيًظًي دَّ المَّوي الًَّذيفى كىفىري كاعتبارىا قكلو تعالى : )كىرى
كىفىى المَّوي الٍ  ٍيرنا كى ـٍ يىنىاليكا خى كىافى المَّوي قىًكيِّا عىًزيزنا(}األحزاب : لى ٍؤًمًنيفى اٍلًقتىاؿى كى مي

{ ألفَّ أىؿ النظر يركف أفَّ التاء فيو منقمبة عف داؿ ، كأفَّ األصؿ فيو ِٓ
يكبدىـ ، أم : يصيبيـ في أكبادىـ بالحزف كالغيظ كشدة العداكة ، كمنو 

ده ، كالعرب تقكؿ يقاؿ : فبلف قد أحرؽ الحزف كبده ، كأحرقت العداكة كبً 
دي الكىًبد ، كأفَّ األكباد لمَّا احترقت بشدة العداكة اسكدَّت ، كمنو  لمعدك : أٍسكى
نَّما  يقاؿ لمعدك كاشح ؛ ألنَّو يخبأ العداكة في كشحو ، كالكشح الخاصرة ، كا 

كالتاء كالداؿ متقاربتا المخرجيف ، كالعرب َََيريدكف الكًبد ؛ ألفَّ الكبد ىناؾ
اىما في األخرل ، كتبدؿ إحداىما مف األخرل ، كقكلؾ : ىىرىتى تدغـ إحد

 (ٓ) الثكبى كىرده : إذا حرقو ، ككذلؾ كبتى العدكَّ ككبده ، كمثمو كثير((
كقاؿ : )))كيًبتيكا( قاؿ أبك عبيدة : أيىمككا ، كقاؿ غيره : غيظكا كأيخزكا ، كقد 

( كقاؿ الكاحدم : ))ك  (ٔ) تقدـ ىذا في سكرة آؿ عمراف(( ـٍ قكلو : )أىٍك يىٍكًبتىيي
كالمراد : اإلخزاء ، كاليبلؾ ،  َََالكبت في المغة صرع الشيء عمى  كجيو

                                                 

(
ٔ

 4ٓٔ/ٔ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٕ

 ٖٖٓ/ٖ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٖ

 ٔ٘( ِجاص اٌمشآْ ص 

(
ٗ

 2ٕٕ( ِجاص اٌمشآْ ص 

(
٘

 ٔٔٔ-ٓٔٔ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
ٙ

  2٘ٗ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص
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كالمعف ، كاليزيمة ، كاإلذالؿ ، ىذا ماذكره المفسركف في تفسير 
كقاؿ الزمخشرم : )))أىٍك  (ِ) كقاؿ : )))كيًبتكا( أيخزكا كأيىمككا(((ُ)الكبت((

( أك يخزييـ كيغيظيـ باليزيمة ـٍ كيقاؿ : كبتو ، بمعنى كبده : إذا َََيىٍكًبتىيي
كقاؿ (ْ) كقاؿ : )))كيًبتكا( أيخزكا كأىمككا(( (ّ) ضرب كبده بالغيظ كالحرقة((

( فيو سبعة أقكاؿ :  ـٍ  ابف الجكزم : ))كقكلو تعالى : )أىٍك يىٍكًبتىيي
 ناه : ييزميـ ، قالو ابف عباس كالزجاج أحدىا : أفَّ مع

 كالثاني : يخزييـ ، قالو قتادة كمقاتؿ .
كالثالث : يصرعيـ ، قالو أبك عبيد ، كاليزيدم ، كقاؿ الخميؿ ىك 

 الصرع عمى الكجو 
 كالرابع : ييمكيـ ، قالو أبك عبيدة .
 كالخامس : يمعنيـ ، قالو السُّدّْم .

 المبرد كالسادس : ييظًفر عمييـ ، قالو
كالسابع : يغيظيـ ، قالو النضر بف شميؿ ، كاختاره ابف  قتيبة ، 
كقاؿ ابف قتيبة : أىؿ النظر يركف أفَّ التاء فيو منقمبة عف داؿ ، كأفَّ األصؿ 

كقاؿ :  (ٓ) ((َََفيو يكبدىـ ، أم : يصيبيـ في أكبادىـ بالحزف كالغيظ
ادُّكفى المَّ  وى كىرىسيكلىوي كيًبتيكا كىمىا كيًبتى الًَّذيفى ًمف ))قكلو تعالى : ًإفَّ الًَّذيفى ييحى

(}المجادلة :  ـٍ { كمعنى )كيًبتكا( ٔ{ قد ذكرنا معنى المحادَّة في }التكبة : ٓقىٍبًمًي
فجعؿ تفسير الكبت كاحدنا في المكضعيف ،  (ٔ){((ُِٕفي }آؿ عمراف : 

                                                 

(
ٔ

  4ٓٗ/ٔ( اٌٛع١ط 

(
ٕ

 ٖٕٙ/ٗ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

 ٗٓٗ/ٔ( ااٌىشاف 

(
ٗ

 22ٗ/ٗ( ااٌىشاف 

(
٘

 2ٖٙ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٙ

 22ٗ/ٗ( ااٌىشاف 
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كبت الكارد في فأنت ترل أفَّ أىؿ التفسير كأىؿ المغة لـ يفرقكا بيف معنى ال
سكرة آؿ عمراف ، كبيف معناه الكارد في سكرة المجادلة ، كما حصؿ ىذا فيما 
ىما مف كتب الكجكه ، ىذا مف جية كمف جية أخرل لـ يقصركا  الكبت عمى 
معنى العذاب ، كاليزيمة في المكضعيف ، بؿ أجازكا لمكبت ىذيف المعنييف 

ظفر عمييـ ، كالغيظ ، كاإلذالؿ ، كمعاني : الصرع عمى الكجو ، كالمعنة ، كال
 كالحزف ، كالخزم .  

فقد أجاز أىؿ المغة كالتفسير جعؿ الكبت في المكضعيف بيذه 
المعاني ؛ ألنَّيا مف مرادفاتو ، فجاز عند الفريقيف جعمو بيذا المرادؼ أك ذاؾ 
مف دكف قطع كتعييف ، ألنَّيا جميعيا كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ منيا ال يعني 

كبت بعينو ، بؿ القريب مف معناه ، كقد رأيت أفَّ األصح جعؿ الكبت ال
بمعنى الغيظ ، أك ىك أقرب المعاني إليو ، ألفَّ المراد إصابة كحرؽ أكبادىـ 
بالحزف كالغيظ ، فإذا كانت ىذه ىي حقيقة الكبت في سكرة آؿ عمراف كسكرة 

كؿ ، كبمعنى المجادلة فما الداعي مف جعمو بمعنى العذاب في المكضع األ
ـى ال نعكس ، فنجعمو في المكضع األكؿ  اليزيمة في المكضع الثاني ؟! كًل
ـى ال نجعمو بمعنى  بمعنى اليزيمة كفي المكضع الثاني بمعنى العذاب ، كًل

 آخر مف المعاني التي أجازىا أىؿ المغة كالتفسير ؟! 
ى ذكر ابف الجكزم أفَّ الكرسي في القرآف الكريـ عمالكرسي : -ٗٗ

كجييف : ))أحدىما : الكرسي الذم ييجمس عميو ، كمنو قكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍينىا 
سىدنا(}ص :  مىى كيٍرًسيًّْو جى  {ّْعى

ًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت  كالثاني : العمـ ، كمنو قكلو تعالى : )كى
(}البقرة :    (ٔ) { أم : عممو((ِٓٓكىاألىٍرضى

                                                 

 ِِْ( نزىة األعيف ص  ُ)
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تعارؼ العامَّة اسـ ًلما ييقعد قاؿ الراغب : ))الكرسي في 
( ركم عف ابف َََعميو ًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى كقكلو تعالى : )كى

عباس أفَّ الكرسي العمـ ، كقيؿ كرسيو ممكو ، كقاؿ بعضيـ : ىك اسـ الفمؾ 
المحيط باألفبلؾ ، قاؿ : كيشيد لذلؾ ما ركم : ما السماكات السبع في 

كقاؿ الزجاج : ))كقكلو عز كجؿ :  (ٔ)حمقة ممقاة بأرض فبلة((الكرسي إالَّ ك
( قيؿ فيو غير قكؿ ، قاؿ ابف عباس :  ًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى )كى
كرسيو عممو ، كيركل عف عطاء أنَّو قاؿ : ما السماكات كاألرض في 

نعرفو مف الكرسي  الكرسي إالَّ حمقة في فبلة ، كىذا القكؿ بىيّْفه ؛ ألفَّ الذم
في المغة الشيء الذم ييعتىمىد عميو ، كييجمىس عميو، فيذا يدؿَّ أفَّ الكرسي 

 (ٕ) عظيـ((
كما أفَّ ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الكرسي بمعنى 
( قاؿ في تفسيره :  ًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى العمـ في قكلو تعالى : )كى

مراد بالكرسي ثبلثة أقكؿ : أحدىا : أنَّو كرسي فكؽ السماء دكف ))كفي ال
العرش ، قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ : ما السماكات السبع في الكرسي 
إالَّ كحمقة في أرض فبلة ، كىذا قكؿ ابف عباس في ركاية عطاء ، كالثاني : 

باس ، أفَّ المراد بالكرسي عمـ ا تعالى ، ركاه ابف جبير عف ابف ع
فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب  (ٖ) كالثالث : أفَّ الكرسي ىك العرش((

 التفسير .

                                                 

كبصػػػػػػػػائر ذكم  ّٕٖ/ّكينظػػػػػػػػر : عمػػػػػػػػدة الحفػػػػػػػػاظ لمحمبػػػػػػػػي  ْْٕ( المفػػػػػػػػردات ص  ُ)
 ِّْ/ْالتمييز

 ِٖٖ/ُعرابو ( معاني القرآف كا   ِ)

 ُِٓ/ُ( زاد المسير  ّ)
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ًسعى كيٍرًسيُّوي  فكجو العمـ الذم قاؿ بو ابف الجكزم في قكلو تعالى : )كى
( ىك أكَّالن قكؿ مف ثبلثة أقكاؿ ، كىك ثانينا ليس القكؿ  السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى

غكم ، كثالثنا ليس ىك القكؿ الراجح ، كما أفَّ الكرسي بمعناه المكافؽ لمعناه الم
المتعارؼ عميو لـ ييستعمؿ بمعنى العمـ إاٌل  في باب التمثيؿ ، أم : أريد منو 
الكرسي بعينو حتى عند جعمو بمعنى العمـ ؛ ألنَّو إذا قيؿ بيذا الكجو فيك ما 

مس عمى كرسي ؛ ليعمّْـ قيؿ بو كما ركم عف ابف عباس إاٌل ))ألفَّ العالـ  يج
الناس ، كقيؿ : مثؿ لممؾ ا تعالى ، كما يقكلكف : فبلف صاحب كرسي 

 (ٔ) العراؽ ،  أم : ممؾ العراؽ((
قاؿ الدامغاني : ))تفسير الكسكة عمى كجييف :  الكسوة :-٘ٗ

 البسط ، كالمباس .
فكجو منيما : الكسكة يعني : البسط ، قكلو تعالى : )كىانظيٍر ًإلىى 

ا(}البقرة :   { ِٗٓالًعظىاـً كىٍيؼى نينًشزيىىا ثيَـّ نىٍكسيكىىا لىٍحمن
كالكجو الثاني : الكسكة : المباس بعينو ، فذلؾ قكلو ، سبحانو 

كًؼ(}البقرة : تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى  (ٕ){((ِّّكتعالى : )كى
قاؿ الخميؿ : ))الًكٍسكة ، كالكيٍسكة : المباس ، كسكتو : 

))الكسكة ما ييكتسى بو مف الممبكسات عمى اختبلؼ أنكاعيا ، فػ(ٖ)ألبستو((
كحسب كؿ بمدة ، ككانكا في العصر األكؿ يمبسكف الجمكد حتى عمَّـ ا 

ثـ استعيرت الكسكة لغير ما ييمبىس مف الثياب ،  (ٗ) تعالى شيت صنع النسج((

                                                 

 ْٕٗ/ِ( التحرير كالتنكير  ُ)

 ََْ( الكجكه كالنظائر ص ِ)

 َْٓكينظر : مقاييس المغة ص  ّْٖ( العيف ص  ّ)

 ّٗٗ/ّ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ْ)
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الكسكة  فيذا ىك معنى  (ٔ) نحك : ))اكتست األرض بالنبات : إذا تغطَّت بو((
 في المغة .

ا(}البقرة :  قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى : )ثيَـّ نىٍكسيكىىا لىٍحمن
كمعنى نكسكىا : نمبسيا كنكارييا ، كما يكارم َََ{ أم : العظاـ لحمناِٗٓ

جسد اإلنساف كسكتو التي يمبسيا ، ككذلؾ تفعؿ العرب ، تجعؿ كؿَّ شيء 
 ،  كمنو قكؿ النابغة الجعدم :غطىَّ شيئنا ككاراه لباسنا لو ككسكة 

 فالحمدي  إذ لـ يأتني أجمي   حتى اكتسيت مف اإلسبلـ سرباال
عميو فكاراه كأذىبو كسكة فجعؿ اإلسبلـ إذ غطَّى الذم كاف 

كقاؿ الشككاني : ))كقكلو تعالى : )ثيَـّ نىٍكسيكىىا لىٍحمنا( أم :  (ٕ)((كسرباالن 
نسترىا بو كما نستر الجسد بالمباس ، فاستعار المباس لذلؾ ، كما استعاره 

 النابغة لئلسبلـ فقاؿ : 
 (ٖ) فالحمدي  إذ لـ يأتني أجمي   حتى اكتسيت مف اإلسبلـ سرباال((

فاألصح إذف كاألحؽُّ كاألبمغ أف يعبَّر عف تغطية العظاـ بالكسكة كما جاء في 
 تفسيرىا ال بالبسط كما جاء في كتاب مف كتب الكجكه 

قاؿ الدامغاني ))تفسير الكنز عمى كجييف : الماؿ ، الكنز : -ٙٗ 
 كالصحؼ مف العمـ :

كفى كىالَّ ) فكجو منيما : الكنكز يعني : األمكاؿ ، قكلو تعالى : ًذيفى يىٍكًنزي
(}التكبة :  ةى كىالى يينًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو فىبىشٍّْرىيـ ًبعىذىابو أىًليـو  {ّْالذَّىىبى كىاٍلًفضَّ

كىافى  كالكجو الثاني : الكنز : الصحؼ مف األعماؿ ، قكلو تعالى : )كى
ا(}الكيؼ :    (ٔ) {((ِٖتىٍحتىوي كىنزه لَّييمى

                                                 

 ُّّٗ/ْ( تيذيب المغة لؤلزىرم  ُ)

 ٔٓ-ٓٓ/ّ( جامع البياف  ِ)

 ِّ/ِكينظر : ركح المعاني  ِّٓ-ُّٓ/ُ( فتح القدير  ّ)



263 

 

كنز اإلنساف ماالن يىكًنزيه ، كالكنز اسـ لمماؿ  قاؿ الخميؿ : ))يقاؿ :
ز بو الماؿ(( الذم يكنزه ، كلما ييحرى
أم : ))إذا أيحًرزى في كعاء ، يقاؿ : ( ٕ)

كقاؿ ابف فارس : ))الكاؼ كالنكف كالزاء أصيؿ  (ٖ) كنزتي البيرَّ في الجراب((
لماؿ كقاؿ الراغب : ))الكنز جعؿ ا (ٗ) صحيح يدؿُّ عمى تجٌمع في شيء((

و عمى بعض كحفظو ، كأصمو مف كنزتي التمر في الكعاء((  (٘) بعضى
جعؿ الدامغاني الكنكز في الكجو األكؿ بمعنى األمكاؿ في قكلو 

ةى كىالى يينًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو فىبىشٍّْرىيـ ) تعالى : كفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ كىالًَّذيفى يىٍكًنزي
( كيؼ  تسنَّى لمدامغاني القكؿ بيذا الكجو ؛ ألفَّ األمكاؿ جاز أف ًبعىذىابو أىًليـو

تككف كجينا لمذىب كالفضة ، لكف كيؼ يصحُّ أف تككف كجينا لػ)يكنزكف( 
 ككيؼ يصح تقديره ؟!

كجعؿ الكنز في الكجو الثاني بمعنى : الصحؼ مف األعماؿ في 
كىافى تىٍحتىوي كىنزه لَّييمىا( كالمراد مف ال كنز في قكلو تعالى : قكلو تعالى : )كى

كىافى تىٍحتىوي كىنزه لَّييمىا( ))ثبلثة أقكاؿ : أحدىا : أنَّو كاف ذىبنا كفضة ، ركاه  )كى
أبك الدرداء عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، كقاؿ الحسف ، كعكرمة ، 

 كقتادة : كاف ماالن 
ا مف ذىب فيو مكتكب : عجبنا لمف أيقف  كالثاني :  أنَّو كاف لكحن

القدر ثـ ىك ينصب ، عجبنا لمف أيقف بالنار كيؼ يضحؾ ، عجبنا لمف ب
يؤمف بالمكت كيؼ يفرح ، عجبنا لمف يكقف بالرزؽ كيؼ يتعب ، عجبنا لمف 
                                                                                                                

 َْْ-َّْ(الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 ٖٓٓ(العيف ص  ِ)

 ُِّٗ/ْ( تيذيب المغة  لؤلزىرم  ّ)

 ْٕٗ( مقاييس المغة ص  ْ)

 ُْٔ( المفردات ص  ٓ)



264 

 

يؤمف بالحساب كيؼ يغفؿ ، عجبنا لمف رأل الدنيا كتقمبيا كيؼ يطمئفُّ 
مف  ركاه عطاء عف ابف عباس ، قاؿ ابف األنبارم : فسمّْي كنزناَََإلييا

 جية الذىب ، كجعؿ اسمو ىك المغمَّب .
قاؿ ابف َََكالثالث : كنز عمـ ، ركاه العكفي عف ابف عباس

فأنت  (ٔ)األنبارم : فيككف المعنى عمى ىذا القكؿ : كاف تحتو مثؿ الكنز((
ترل أفَّ أصح األقكاؿ األكؿ ، كيأتي بعده الثاني ، كقد استبعد القكؿ الثالث 

قكؿ األكؿ فقاؿ : ))يقكؿ تعالى ذكره مخبرنا عف قكؿ لذلؾ اختار الطبرم ال
صاحب مكسى : كأمَّا الحائط الذم أقمتو فإنَّو كاف لغبلميف يتيميف في 
المدينة ، ككاف تحتو كنز ليما ، اختمؼ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ الكنز ، فقاؿ 

عف ابف عباس قاؿ : كاف تحتو َََبعضيـ : كاف صحفنا فييا عمـ كمعرفة
عف عكرمة : قاؿ : َََكقاؿ آخركف : بؿ كاف ماالن مكنكزناَََكنز عمـ
كأكلى التأكيميف في ذلؾ َََعف قتادة : قاؿ : ماؿ ليماَََكنز ماؿ

بالصكاب القكؿ الذم قالو عكرمة ؛ ألفَّ المعركؼ عف كبلـ العرب أفَّ الكنز 
فإفَّ اسـ ًلما ييكنىز مف ماؿ ، كأفَّ كؿَّ ما كيًنز فقد كقع عميو اسـ الكنز ، 

التأكيؿ مصركؼ إلى األغمب مف استعماؿ المخاطبيف بالتنزيؿ ، ما لـ يأت 
كقاؿ الزجاج : ))كقكلو تعالى : ( ٕ)دليؿ يجب مف أجمو صرفو إلى غير ذلؾ((

كىافى تىٍحتىوي كىنزه لَّييمىا( قيؿ : كاف الكنز عممنا ، كقيؿ : كاف الكنز ماالن ،  )كى
ا أيفًرد فمعناه : الماؿ المدفكف كالمدَّخر ، فإذا كالمعركؼ في المغة أفَّ الكنز إذ

لـ يكف الماؿ قيؿ عنده : كنز عمـ ، كلو كنز فيـ ، كالكنز ىا ىنا بالماؿ 
أشبو ؛ ألفَّ العمـ ال يكاد ييتعمَّـ إالَّ بمعمّْـ ، كالماؿ ال يحتاج أف ينتفع فيو 

                                                 

 ّٕٓ/ّكينظر : المحرر الكجيز البف عطية  ُّْ/ٓ( زاد المسير  ُ)

 ُُ-ٗ/ُٔ( جامع البياف  ِ)



265 

 

ر ، (ٔ)بغيره (( كلك أراد غير الماؿ  فالمراد مف الكنز : الماؿ المدفكف كالمدَّخى
لعبَّر عنو كعرَّفو باإلضافة ، كقيؿ : كاف تحتو كنزي عمـو ليما ، كقاؿ 
كىافى تىٍحتىوي كىنزه لَّييمىا( اختمؼ الناس في الكنز ،  القرطبي : ))كقكلو تعالى : )كى
فقاؿ عكرمة كقتادة كاف ماالن جسيمنا ، كىك الظاىر مف اسـ الجنس ؛ إذ ىك 

لمجمكع ، كقاؿ ابف عباس : كاف عممنا في صحؼ في المغة الماؿ ا
يتبيَّف مما تقدـ ذكره أفَّ الدامغاني اختار أضعؼ األقكاؿ كأبعدىا  (ٕ)مدفكنة((

 عف الصكاب ثـ جعمو كجينا لمكنز مف أجؿ اختبلؽ ىذا الكجو
ذكر أصحاب كتب الكجكه ًلمّْساف في القرآف الكريـ المساف : -ٚٗ
 خمسة أكجو :

ٍينىٍيًف  الكجو األكؿ : ـٍ نىٍجعىؿ لَّوي عى المساف بعينو ، كقكلو تعالى : )أىلى
شىفىتىٍيًف(}البمد : ٖ} ًلسىاننا كى  {ٗ{ كى

كٍا ًمػػف بىنًػػي  كالكجػػو الثػػاني : الػػدعاء ، كقكلػػو تعػػالى : )ليًعػػفى الَّػػًذيفى كىفىػػري
(}المائدة :  ـى ٍريى مىى ًلسىاًف دىاكيكدى كىًعيسىى اٍبًف مى  {ًٖٕإٍسرىاًئيؿى عى

ػػػٍمنىا ًمػػػف رَّسيػػػكؿو ًإالَّ   ػػػا أىٍرسى مى كالكجػػػو الثالػػػث : المغػػػة ، كقكلػػػو تعػػػالى : )كى
(}إبػػراىيـ :  ـٍ ػػاًف قىٍكًمػػًو ًلييبىػػيّْفى لىيي ـٍ يىقيكليػػكفى ًْبًمسى ـي أىنَّييػػ لىقىػػٍد نىٍعمىػػ { كقكلػػو تعػػالى : )كى

ًمػػػػػ ػػػػػافي الَّػػػػػًذم ييٍمًحػػػػػديكفى ًإلىٍيػػػػػًو أىٍعجى ػػػػػره لّْسى ػػػػػوي بىشى ػػػػػا ييعىمّْمي بًػػػػػيّّ ًإنَّمى ػػػػػافه عىرى يّّ كىىىػػػػػػذىا ًلسى
(}النحؿ :   {َُّمًُّبيفه

ػػػافى   ػػػؿ لّْػػػي ًلسى كالكجػػػو الرابػػػع : الثنػػػاء الحسػػػف ، كقكلػػػو تعػػػالى : )كىاٍجعى
(}الشعراء :   {ًْٖصٍدؽو ًفي األًخًريفى

                                                 

عرابػػو  ُ) كينظػػر : الكسػػيط فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد لمكاحػػدم ُِٓ/ّ( معػػاني القػػرآف كا 
ّ/ُِٔ 

 كحديث ابف عباس ضعيؼ كما ذكر المحقؽ  ِّ/ُُ( الجامع ألحكاـ القرآف  ِ)
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ػػحي   كفي ىيػػكى أىٍفصى الكجػػو الخػػامس : الكػػبلـ ، كقكلػػو تعػػالى : )كىأىًخػػي ىىػػاري
 (ٔ){ّْ ًمنّْي ًلسىاننا(}القصص :

كقػػػاؿ ابػػػف  (ٕ) قػػػاؿ الخميػػػؿ : ))المسػػػاف : مػػػا ينطػػػؽ ، ييػػػذكَّر كيؤنَّػػػث((
فارس : ))البلـ كالسيف كالميـ أصؿ صحيح يدؿُّ عمى طكؿ لطيؼ غيػر بػائف 
في عضك أك غيره ، مف ذلؾ المساف ، معركؼ ، كىػك مػذكَّر ، كالجمػع ألسػف 

 (ٖ)مساف فيؤنَّػث حينئػذ((كقد يعبَّر  بالرسالة عف الَََ، فإذا كثر فيي األلسنة
كقػػػػػػػػػػػػػد يكنَّػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػا رحػػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػػبلـ ، ))جا (ٗ) ))كالمسػػػػػػػػػػػػػاف : الجارحػػػػػػػػػػػػػة((

كالمساف : الثناء ، كقكلػو عػزَّ كجػؿَّ : )كىاٍجعىػؿ لّْػي ًلسىػافى ًصػٍدؽو ًفػي َََالكممة
( معناه : اجعؿ لي ثنػاء حسػننا باقينػا إلػى آخػر الػدىر(( ))كالمسػاف   (٘) األًخًريفى
ؿ ، أم آلػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػكؿ ، يػػػػػػػػػػذكَّر كيؤنَّػػػػػػػػػػث كالمسػػػػػػػػػػاف : َََبالكسػػػػػػػػػػر : الًمٍقػػػػػػػػػػكى

كصػػػرَّحكا بأنَّػػػو مجػػػاز مشػػػيكر فييػػػا مػػػف تسػػػمية القػػػكؿ باسػػػـ سػػػببو َََالمغػػػة
كالمساف مف الميزاف َََكالمساف : المتكمّْـ  عف القكـ ، كىك مجازَََالعادم

 (ٙ)ميزاف(( عىذىبىتيو ، كىك مجاز ، كيقاؿ :  استكل لساف ال
جعؿ أصحاب كتب الكجكه المسػاف فػي الكجػو الثػاني بمعنػى الػدعاء ، 
مىى ًلسىاًف دىاكيكدى كىًعيسىػى  كٍا ًمف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى عى في قكلو تعالى : )ليًعفى الًَّذيفى كىفىري
( جػػاء فػػي التفسػػير : ))قػػاؿ الحسػػف كقتػػادة : ليًعػػف أصػػحاب السػػبت  ـى ػػٍريى اٍبػػًف مى

                                                 

كنزىػػة  َُْكالكجػكه كالنظػائر لمػدمغاني ص  ّٖٔ( ينظػر : كجػكه القػرآف لمحيػرم ص  ُ)
 ِٓٓاألعيف البف الجكزم ص 

 ّٕٖالعيف ص  ( ِ)

 ّّٖ( مقاييس المغة ص  ّ)

 ْٗٔ( المفردات لمراغب ص  ْ)

 ُٕٗ/ُّ( لساف العرب  ٓ)

 ٕٓ/ّٔ( تاج العركس  ٔ)
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، فإنَّيـ لمَّا اعتدكا ، قاؿ داكد : الميَـّ العنيـ ، كاجعميـ آيػة ، عمى لساف داكد 
ػػا أكمػػكا  فمسػػخكا قػػردة ، كليعػػف أصػػحاب المائػػدة عمػػى لسػػاف عيسػػى ، فػػإنَّيـ لمَّ
َـّ العػػنيـ كمػػا لعنػػتى أصػػحاب السػػبت ،  منيػػا ، كلػػـ يؤمنػػكا : قػػاؿ عيسػػى : الميػػ

عمكا خنازير(( معنى سياؽ القػكؿ الصػادر فمف الكاضح أفَّ الدعاء ، ىك  (ٔ) فجي
 مف المساف ال معنى المساف .

مىا  كجعمكا المساف في الكجو الثالث بمعنى المغة في قكلو تعالى : )كى
لىقىٍد نىٍعمىـي أىنَّييـٍ  ( كقكلو تعالى : )كى ـٍ ٍمنىا ًمف رَّسيكؿو ًإالَّ ًبًمسىاًف قىٍكًمًو ًلييبىيّْفى لىيي أىٍرسى

ا ييعىمّْ  ًبيّّ يىقيكليكفى ًإنَّمى ًميّّ كىىىػذىا ًلسىافه عىرى ميوي بىشىره لّْسىافي الًَّذم ييٍمًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجى
 ) في قكلو تعالى : )كىاٍجعىؿ  كجعمكه في الكجو الرابع بمعنى الثناء الحسفمًُّبيفه

كالمساف ال يعني المغة كال يعني الثناء الحسف  (لّْي ًلسىافى ًصٍدؽو ًفي األًخًريفى 
يما كالمغة كالثناء الحسف مسٌببتاف عنو ، كمف التحريؼ جعؿ بؿ ىك سبب

السبب بمعنى مٌسبَّبو ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ المساف ىنا لفظ 
لو إلى حقيقة ،  مجازم مرسؿ ، كجعؿ المغة ، كالثناء الحسف ، كجينيف لو يحكّْ

 كفي ذلؾ يقع الخمط بينيما ، كالتحريؼ لداللة كؿ منيما .
كمف جية أخرل فإفَّ المساف ييستعمؿ في الكبلـ ىذا مف جية  

الصحيح كالمفيكـ ، كتستعمىؿ المغة لضٌد ذلؾ ، كالدليؿ عمى  ذلؾ أفَّ القرآف 
، قاؿ الخميؿ : ))لغا  الكريـ لـ يستعمؿ لفظ المغة ؛ ألنَّيا مشتقة مف المغك

يمغك لٍغكنا يعني : اختبلط الكبلـ في الباطؿ((
بف فارس : ))البلـ كقاؿ ا (ِ) 

كالغيف كالحرؼ المعتؿ : أصبلف صحيحاف أحدىما يدؿ عمى الشيء ال ييعتدُّ 
بو ، كاآلخر عمى الميج بالشيء ، فاألكؿ المغك  ما ال يعتدَّ بو مف أكالد اإلبؿ 

قاؿ ا  َََيقاؿ منو  : لغا يمغك لغكنا ، كذلؾ في لغك اإليماف  َََ

                                                 

 ِّْ/ِ( زاد المسير  ُ)

 . ٕٖٗ( العيف ص  ِ)
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ـي تعالى :  ـٍ )الَّ ييؤىاًخذيكي اًنكي { ٖٗ{}المائدة : ِِٓ(}البقرة : الٌموي ًبالمٍَّغًك ًفيى أىٍيمى
كقاؿ العسكرم : ))كيقاؿ لمفحش لغكنا  (ُ)فيمينو لغك ، ألنَّو لـ يتعمد الكذب((

كقيؿ : المغك في اليميف ؛  َََ؛ ألنَّو ساقط مف الكبلـ مطرح ال ييمتىفىت إليو
ك))المغك في األصؿ : الكبلـ (ِ)لو(( ألنَّو ال إثـ فيو ، فكأنَّو ساقط ال معنى

فالقرآف الكريـ ما استعمؿ المغك الذم اشتقت منو المغة  (ّ) الذم ال فائدة فيو((
كا إالَّ في الكبلـ الباطؿ كقكلو تعالى : ) ذىا سىًمعيكا المٍَّغكى أىٍعرىضي كىاً 

ٍنوي(}القصص :  ك ){ كقكلو تعالى :  ٓٓعى كا كىالًَّذيفى ال يىٍشيىديكفى الزُّ ذىا مىرُّ رى كىاً 
ا(}الفرقاف :  كا ًكرىامن ال يىٍسمىعيكفى ًفييىا لىٍغكنا ًإال كقكلو تعالى : ) {ًِٕبالمٍَّغًك مىرُّ

 {ِٓالكاقعة : ال يىٍسمىعيكفى ًفييىا لىٍغكنا كالى تىاثيمنا(}كقكلو ) {ِٔسىبلمنا(}مريـ : 
 {ّٓ}النبأ : ًكذَّابنا(ال يىٍسمىعيكفى ًفييىا لىٍغكنا كالى كقكلو تعالى : )

كجعؿ الحيرم المساف في الكجو الخامس بمعنى الكبلـ في قكلو 
حي ًمنّْي ًلسىاننا(تعالى :  كفي ىيكى أىٍفصى إذا صحَّ ىذا الكجو فيك مسبَّبه  )كىأىًخي ىىاري

عف المساف ، فيككف المساف مجازنا مرسبلن ، كينطبؽ عميو ما قمناه عف المساف 
كالرابع ، ككما يككف المساف سببنا لمكبلـ ، يككف سببنا  في الكجو الثالث ،

لمبياف ، كلمخطاب ، لذلؾ جاز جعمو بتقدير : أفصح مني بياننا ، كأفصح 
مني خطابنا ، كالحقيقة أنَّو استعمؿ لفظ المساف ألفَّ عدـ فصاحتو كانت 

حي ًمنّْي ًلسى متعمقة بمسانو ال بكبلمو ، قاؿ الكاحدم : ))) أحسف  اننا(ىيكى أىٍفصى
كقاؿ ابف الجكزم : ))أم : أحسف  (ْ) بياننا ، ككاف في لساف مكسى عقدة((

                                                 

 . ّٖٔ( مقاييس المغة ص  ُ)

 . ِٔٗ( الكجكه كالنظائر ص  ِ)

 .ِّٓ( نزىة األعيف ص  ّ)

 ّٗٗ/ّ( الكسيط ْ)
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كقاؿ ابف  (ُ) بياننا ؛ ألفَّ مكسى كاف في لسانو أثر الجمرة التي تناكليا((
حي ًمنّْي ًلسىاننا(كثير : ))) كذلؾ أفَّ مكسى عميو السبلـ كاف في لسانو  ىيكى أىٍفصى

يّْر بينيا كبيف التمرة أك الدرَّة ، لثغة بسبب ما كاف تناكؿ ت مؾ الجمرة حيف خي
كقاؿ  (ِ)فأخذ الجمرة فكضعيا عمى لسانو ، فحصؿ شدة في التعبير((

حي ًمنّْي ًلسىاننا(الشككاني : )))                                                                                                                            (ّ) ألنَّو كاف في لساف مكسى حبسة(( ىيكى أىٍفصى
قاؿ الدامغاني : ))تفسير المحراب عمى كجييف : المحراب : -ٛٗ

 المسجد ، كالمحراب بعينو :
فكجو منيما  : المحراب يعني : المسجد ، كقكلو تعالى : )يىٍعمىميكفى لىوي 

(}سبأ اًثيؿى تىمى اًريبى كى ا يىشىاء ًمف مَّحى { يعني : المساجد ، ككقكلو تعالى : ُّ:  مى
(}ص : كا اٍلًمٍحرىابى رىجى ُِ)ًإٍذ تىسىكَّري { يعني : المسجد ، مثميا قكلو تعالى : )فىخى

مىى قىٍكًمًو ًمفى اٍلًمٍحرىاًب(}مريـ :   { يعني : مف المسجدُُعى

ىيكى كالكجو الثاني : المحراب بعينو ، قكلو تعالى )فىنىادىٍتوي اٍلمىآلًئكىةي كى 
مّْي ًفي اٍلًمٍحرىاًب(}آؿ عمراف :   (ٗ){((ّٗقىاًئـه ييصى

قاؿ الخميؿ : ))المحراب عند العامَّة اليكـ مقاـ اإلماـ في المسجد ، 
كقاؿ  (٘) ككانت محاريب بني إسرائيؿ مساجدىـ التي يجتمعكف فييا لمصبلة((
، كاآلخر :   ابف فارس : ))الحاء كالراء كالباء  أصكؿ ثبلثة : أحدىا : السمب

دكيبة ، كالثالث : بعض المجالس ، فاألكؿ : الحرب كاشتقاقيا مف الحرب ، 
كالثالث : المحراب ، كىك صدر المجمس ، كالجمع َََكأمَّا الدكيبة فالحرباء

                                                 

 َُٓ/ٔ( زاد المسير  ُ)

 ُُٓ/ٔ( تفسير ابف  كثير  ِ)

 ُِٓ/ْ( فتح القدير  ّ)

 ّّّٖكينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ِْٕ( الكجكه كالنظائر ص  ْ)

  َُٖ( العيف ص  ٓ)



271 

 

كقاؿ الراغب : كمحراب المسجد قيؿ : سمي بذلؾ ؛ ألنَّو (ٔ) محاريب((
ذلؾ لككف حؽ اإلنساف فيو مكضع محاربة الشيطاف كاليكل ، كقيؿ : سمي ب

حريبنا مف أشغاؿ الدنيا كمف تكٌزع الخكاطر ، كقيؿ : األصؿ فيو أفَّ محراب 
َـّ اتخذت المساجد فسمي صدره بو ، كقيؿ : بؿ  البيت صدر المجمس ، ث
المحراب أصمو في المسجد ، كىك اسـ خيصَّ بو صدر المجمس ، فسمي 

كفي (ٕ)د ، ككأفَّ ىذا أصٌح((صدر البيت محرابنا تشبيينا بمحراب المسج
الحديث أفَّ النبي صمى ا عميو كسمـ بعث عركة بف مسعكد إلى قكمو 
َـّ أذَّف  بالطائؼ فأتاىـ كدخؿ محرابنا لو ، فأشرؼ عمييـ عند الفجر ، ث
لمصبلة ، كىذا يدؿَّ عمى أفَّ المحراب غرفة ييرتقى إلييا ، كسمّْي المحراب 

يو كبعده عف الناس ، كالمحراب : صدر البيت كأكـر محرابنا النفراد اإلماـ ف
مكضع فيو ، كالمحراب : أكـر مجالس الممكؾ ، كالمحراب : المكضع الذم 
ينفرد فيو الممؾ فيتباعد مف الناس ، كالمحاريب : صدكر المجالس كمنو 
سمي محراب المسجد ، كمحراب المسجد : صدره  كأشرؼ مكضع فيو ، 

فيذا ىك معنى ( ٖ)لمحراب : الغرفة كالمكاف العاليكالمحراب : القصر ، كا
 (ٗ) المحراب في المغة ، أمَّا المسجد فيك ))مكضع الصبلة اعتبارنا بالسجكد((

يعني : أفَّ مكاننا يصمَّى فيو صبلة ال سجكد فييا ال يسمَّى مسجدنا ، فالفرؽ 
 كاضح بيف المحراب كالمسجد . 

                                                 

   َِْ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُُٕ( المفردات ص  ِ)

كلسػاف العػرب :  ُّْ/ّكالمحكـ البػف سػيده  ِٕٕ/ُ( ينظر : تيذيب المغة لؤلزىرم  ّ)
 ُٕٓ-ُٔٓ/ِكتاج العركس  ُٕ/ْ

 ُِّ( ينظر : المفردات لمراغب ص ْ)
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لكجو األكؿ بمعنى المسجد في جعؿ الحيرم كالدامغاني المحراب في ا
( كقكلو تعالى : )ًإٍذ  تىمىاًثيؿى اًريبى كى قكلو تعالى : )يىٍعمىميكفى لىوي مىا يىشىاء ًمف مَّحى
مىى قىٍكًمًو ًمفى اٍلًمٍحرىاًب( قاؿ الطبرم  رىجى عى ( كقكلو تعالى : )فىخى كا اٍلًمٍحرىابى تىسىكَّري

: يعمؿ الجٌف لسميماف ما يشاء في تقسير الشاىد األكؿ : ))يعني تعالى ذكره 
مف محاريب ، كىي جمع محراب ، كالمحراب مقدـ كؿّْ مسجد  ، كبيت ، 

كقاؿ الزجاج :  (ٔ)كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ((َََكمصمَّى
))المحراب : الذم ييصمَّى فيو ، كأشرؼ مكضع في الدار كفي البيت يقاؿ لو 

( كقاؿ الكاحدم :  (ٕ)المحراب(( اًريبى )))يىٍعمىميكفى لىوي( لسميماف )مىا يىشىاء ًمف مَّحى
مف األبنية الرفيعة كالقصكر ، قاؿ المفسركف : فبنكا لو األبنية العجيبة باليمف 
صركاح كمركاح كقمثكف كىندة كىنيدة كقمثكـ كعمداف كبيتكف ، كىذه حصكف 

 (ٖ) باليمف عممتيا الشياطيف((
كا  كقاؿ الطبرم في تفسير الشاىد الثاني : ))كقكلو : )ًإٍذ تىسىكَّري

( يقكؿ : دخمكا عميو مف غير باب المحراب ، كالمحراب مقدَّـ كؿ  اٍلًمٍحرىابى
كا (ٗ)مجمس كبيت كأشرفو(( كقاؿ الكاحدم : ))قكلو تعالى : )ًإٍذ تىسىكَّري

( يقاؿ : تسكرتي الحائط كالسكر إذا عمكتو كالمحراب ىا ىنا َََاٍلًمٍحرىابى
((٘)((كالغرفة كا اٍلًمٍحرىابى كالمحراب ىا ىنا َََكقاؿ ابف الجكزم : )))تىسىكَّري
كا( يدؿَّ عمى عمٌك((َََكالغرفة )تىسىكَّري كى

(ٙ) 
                                                 

 ْٖ/ِِ( جامع البياف  ُ)

عرابو  ِ)  ُٖٔ/ْ( معاني القرآف كا 

 ْٖٗ/ّ( الكسيط  ّ)

 ُٔٔ/ِّ( جامع البياف  ْ)

 ْٔٓ/ّ( الكسيط  ٓ)

 ُٔ/ٕ( زاد المسير  ٔ)
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مىى قىٍكًمًو ًمفى  رىجى عى كقاؿ الكاحدم في تفسير الشاىد الثالث : )))فىخى
اٍلًمٍحرىاًب( : ))قاؿ ابف زيد : مف مصبٌله((
و كقاؿ ابف عطية : ))كقكل (ٔ) 

مىى قىٍكًمًو ًمفى اٍلًمٍحرىاًب( المعنى : أفَّ ا تعالى أظير اآلية  رىجى عى تعالى : )فىخى
بأف خرج زكريا مف محرابو ، كىك مكضع مصبله ك)اٍلًمٍحرىاًب( أرفع المكاضع 
ٍرب  كالمباني ، كاختمؼ الناس في اشتقاقو فقالت فرقة : ىك مأخكذ مف الحى

الشيكات ، كقالت فرقة : ىك مأخكذ مف كأفَّ مبلزمو يحارب الشيطاف ك 
رىب بفتح الراء كأفَّ مبلزمو يمقى منو حربنا كنصبنا(( الحى
(ٕ) 

فقد تبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة كالتفسير أفَّ المحراب غير المسجد في 
ذا جاء في بعض التفاسير تفسير المحراب في المسجد  اشتقاقو كداللتو ، كا 

مصمَّيات بني إسرائيؿ كانت تقابؿ مساجد فيك مف باب اإليضاح ، عمى أفَّ 
المسمميف ، قاؿ الحمبي : ))المحراب لفظ قديـ قبؿ حدكث المساجد ، فإفَّ 

لذلؾ أطمىؽ القرآف الكريـ لفظ المحراب  (ٖ)المساجد كمحاريبيا عرؼ شرعي((
عمى معابد بني إسرائيؿ ، كلـ يطمقو عمى مساجد المسمميف ، كلـ يطمؽ لفظ 

 المساجد عمى معابدىـ إالَّ المسجد األقصى 
قاؿ الدامغاني : ))تفسير المفتاح عمى كجييف : المفتاح : -ٜٗ

 الخزانة ، كالمفتاح بعينو :
ي الخزائف ، قكلو تعالى : )كىآتىٍينىاهي ًمفى فكجو منيما : المفاتيح يعن

وي لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيكًَّة ًإٍذ قىاؿى لىوي قىٍكميوي ال تىٍفرىٍح ًإفَّ  فىاًتحى ا ًإفَّ مى اٍلكينيكًز مى
(}القصص :   { يعني خزائنو ٕٔالمَّوى ال ييًحبُّ اٍلفىًرًحيفى

                                                 

 ُٖٕ/ّ( الكسيط   ُ)

 ٕ/ْ( المحرر الكجيز ِ)

 ّٖٓ/ُ( عمدة الحفاظ  ّ)
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فىاًتحي اٍلغىٍيًب الى كالكجو الثاني : المفتاح بعينو قكلو س بحانو : )كىًعندىهي مى
()}األنعاـ :     (ٔ){((ٗٓيىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى

جعؿ الدامغاني المفاتح في الكجو األكؿ بمعنى الخزائف في قكلو 
ا في  وي لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيكًَّة( كىذا ما جاء أيضن فىاًتحى ا ًإفَّ مى تعالى :  )مى

التفسير ، إالَّ أفَّ جعؿ الخزائف كجينا لممفاتح يعني تعييف معنى كتب المغة ك 
ىذا الكجو كالقطع بو ، أمَّا أىؿ المغة كالتفسير فمـ يعينكه ، بؿ جعمكا المفاتح 
تعني المفاتح بعينيا ، كأجازكا أف تككف بمعنى الخزائف ، بعد أف فرَّقكا بيف 

)أصؿ صحيح يدؿُّ عمى خبلؼ مفرد الداللتيف ، فقد عرَّفكا الفتح بأنَّو )
))كالًمٍفتىح )بكسر الميـ( كالمفتاح ما ييٍفتىح بو كجمعو مفاتيح  (ٕ)اإلغبلؽ((
ٍزف ، كالخزف ًستر  (ٖ)كمفاتح(( ))كالخزائف جمع ًخزانة ، كىي مكضع الخى

فأنت ترل أفَّ المفاتيح  ضد الخزائف فكيؼ يصح جعميا  (ٗ)الشيء كحفظو((
ٍفًتح )بفتح بمعناىا ؟! قاؿ الخميؿ  ٍفتىح كمى ٍفتىح : الخزانة ، كلكؿّْ شيء مى : ))كالمى

وي( يعني الكنكز َََالميـ ، كفتح  التاء ككسرىا(( فىاًتحى ا ًإفَّ مى كقكلو تعالى : )مى
 (٘)كصنكؼ أمكالو ، فأمَّا المفاتيح فجمع المفتاح الذم ييفتح بو المغبلؽ((

لذم ييفتىح بو المغبلؽ : مفاتيح كقاؿ األزىرم : ))كقاؿ الميث : جمع المفتاح ا
، كجمع المىفتىح )بفتح الميـ( الخزانة : المفاتح ، قمتي : كيقاؿ لمذم ييفتىح بو 
المغبلؽ : ًمفتىح بكسر الميـ ، كمفتاح ، كجمعيما : مفاتح ، كمفاتيح ، كىذا 

                                                 

 ِْٖ( الكجكه كالنظائر ص ُ)

 ِٕٔ( مقاييس المغة ص  ِ)

  ِٕٔ/ّكينظر : المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده  ّٖٔ( المفردات ص  ّ)

 ََٓ/ُ( عمدة الحفاظ  ْ)

 ِٖٕ( العيف ص  ٓ)
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كقاؿ ابف سيده : ))كالًمفتح )بكسر الميـ( كالمفتاح : ما (ٔ) قكؿ النحكييف((
ٍفتىح : الكنز ، َََح بو الشيءفيتً  ٍفتىح )بفتح الميـ كالتاء( : الخزانة ، كالمى كالمى

وي لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيكًة(}القصص :  { ٕٔكقكلو تعالى : )مىا ًإفَّ مىفىاًتحى
  (ٕ)قيؿ : ىي الكنكز((

ككذلؾ أجاز أىؿ التفسير ىذيف المعنييف استنادنا إلى جكاز أف  يككف 
د المفاتح : ًمفتىح )بكسر الميـ( أك بفتحيا ، قاؿ الطبرم : ))كقكلو مفر 

وي لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيكًَّة( يقكؿ  فىاًتحى ا ًإفَّ مى تعالى : )كىآتىٍينىاهي ًمفى اٍلكينيكًز مى
تعالى ذكره : كآتينا قاركف مف كنكز األمكاؿ ما إفَّ  مفاتحو ، كىي جمع 

م ييفتىح بو األبكاب ، كقاؿ بعضيـ عنى بالمفاتح في ىذا ًمفتح ، كىك الذ
كقاؿ ابف عطية : ))كالمفاتح ظاىرىا أنَّيا التي ييفتىح بيا  (ٖ)المكضع الخزائف((

، كييحتمىؿ أف يريد بيا الخزائف((
ا ًإفَّ  (ٗ)  كقاؿ القرطبي : ))كفي القرآف )مى

وي( كىك جمع ًمٍفتىح )بكسر الميـ( كىك ما يي  فىاًتحى فتىح بو ، كمف قاؿ مفتاح قاؿ مى
مفاتيح ، كمف قاؿ ىي الخزائف فكاحدىا مىفتىح )بفتح الميـ(((

كقاؿ  (٘)
وي( فىاًتحى ا ًإفَّ مى كالمفاتح جمع ًمٍفتىح )بكسر الميـ( َََالشككاني : ))قكلو )))مى

فتىح بفتح  كىك ما ييفتىح بو ، كقيؿ المراد بالمفاتح الخزائف ، فيككف كاحدىا مى
وي( أم : مفاتيح صناديقو (ٙ)( الميـ( فىاًتحى ا ًإفَّ مى كقاؿ َََكقاؿ اآللكسي : )))مى

                                                 

 ْ/ٕكتاج العركس  ُُِ/ُُكينظر : لساف العرب  ِّّٕ/ّ( تيذيب المغة ُ)

  ِٖٕ-ِٕٔ/ّكالمحيط األعظـ ( االمحكـ  ِ)

كالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف  َْٕ/ّكينظػػػر : الكسػػػيط لمكاحػػػدم ُِْ/َِ( جػػػامع البيػػػاف  ّ)
 ُِّ/ْكفتح القدير لمشككاني  ُُٕ/ٔكزاد المسير البف الجكزم  ِِّ/ُّلمقرطبي 

 ِٖٗ/ْ( المحرر الكجيز  ْ)

  ِِّ/ُّ( الجامع ألحكاـ القرآف  ٓ)

 ُِّ/ْ( فتح القدير  ٔ)



275 

 

كقاؿ السُّدّْم : خزائنو ، كفي معناه قكؿ الضحاؾ ، أم : َََصناديقو
ظركفو كأكعيتو ، كركم نحك ذلؾ عف ابف عباس كالحسف ، كقياس كاحده 

  (ٔ)عمى ىذا الًمفتح )بفتح الميـ( ألنَّو اسـ مكاف((
المراد مف المفاتح المفاتح بعينيا ، قاؿ الحمبي : كاألبمغ أف يككف 

وي(}القصص :  فىاًتحى { أراد اآللة التي ييفتىح بيا ، ٕٔ))كقكلو تعالى : )مىا ًإفَّ مى
دؿَّ عمى  (ِ) كقيؿ : الخزائف أنفسيا ، كاألكؿ أبمغ ؛ ألنَّو إذا كثرت المفاتيح((

كىك َََح بكسر الميـكثرة خزائنو ، كقاؿ ابف عاشكر : ))كالمفتاح جمع مفت
ا ، كجمعو  مفاتيح كالكنكز جمع كنز َََآلة الفتح ، كيسمَّى المفتاح أيضن

كلكؿّْ صندكؽ أك خزانة مفتاحو ، َََكىك مختزىف الماؿ مف صندكؽ أكخزانة
كعف أبي رزيف لقيط بف عامر العقيمي أحد الصحابة أنَّو قاؿ : يكفي الككفة 

ماؿ لو مفتاح ، فتككف كثرة المفاتيح مفتاح كاحد ، أم : كنز كاحد مف ال
                                   (    ّ) كناية عف كثرة الخزائف ، كتمؾ كناية عف كفرة الماؿ((

 قاؿ الحيرم : ))باب النقص عمى كجييف :النقص  : -ٓ٘ 

نىٍقصو مّْفى األىمىكىاًؿ(}البقرة :   أحدىما : النقصاف ، كقكلو تعالى : )كى
ُٓٓ } 

ٍكٍا أىنَّا نىٍأًتي األىٍرضى   ـٍ يىرى لى كالثاني : فتح البمداف ، كقكلو تعالى : )أىكى
ٍكًمًو كىىيكى سىًريعي اٍلًحسىاًب(}الرعد :  ـي الى ميعىقّْبى ًلحي يىا ًمٍف أىٍطرىاًفيىا كىالٌموي يىٍحكي نىنقيصي

 (ْ) { كفي الرعد كاألنبياء((ُْ

                                                 

 ُّٔ/َُ( ركح المعاني  ُ)

 ُٓٗ/ّ(عمدة الحفاظ  ِ)

 َُٔ/َِ( التحرير كالتنكير  ّ)
(

ٗ
 4ٕٖ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 
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؟! كالمنيج السميـ في  أيف داللة النقص مف داللة فتح البمداف 
التفسير أف نبقي المفظ عمى داللتو ، كجعؿ النقص في شاىد الكجو الثاني 

قاؿ الخميؿ : يعني النقص بعينو إف لـ تتضح داللتو اليكـ فستتضح غدنا ، 
كقاؿ ابف فارس : ))النكف كالقاؼ  (ُ) ))النفص : الخسراف في الحض((

كنقصى الشيءي ، الزيادة ، كالصاد كممة كاحدة ، ىي النقص : خبلؼ 
كىك منقكص ، كالنقيصة : العيب ، يقاؿ : ما بو نقيصة ، أم : كنقصتيو أنا 

 (ِ) شيء ينقص ، كمرجع الباب كمو إلى ىذا((
جعؿ الحيرم النقص في الكجو الثاني بمعنى : فتح البمداف في قكلو  

ٍكٍا أىنَّا نىٍأًتي األىٍرضى  ـٍ يىرى لى يىا ًمٍف أىٍطرىاًفيىا( قاؿ الطبرم : تعالى : )أىكى نىنقيصي
))اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ ، فقاؿ بعضيـ : معناه : أك لـ ير 
ىؤالء المشرككف مف أىؿ مكة الذيف يسألكف محمدنا اآليات أنَّا نأتي األرض 
ا بعد أرض حكالي أرضيـ ، أفبل يخافكف أف نفتح أرضيـ  فنفتحيا لو أرضن

كقاؿ آخركف : بؿ ننقص مف بركتيا كثمرتيا كأىميا َََغيرىاكما فتحنا لو 
كقاؿ آخركف : معناه : أنَّا نأتي األرض ننقصيا مف أىميا ، َََبالمكت

كقاؿ آخركف : ننقصيا مف أطرافيا بذىاب َََفنتطرَّفيـ بأخذىـ بالمكت
ٍكاٍ  (ّ) فقيائنا كخيارىا(( ـٍ يىرى لى أىنَّا نىٍأًتي  كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى : )أىكى

يىا ًمٍف أىٍطرىاًفيىا( فيو خمسة أقكاؿ :  األىٍرضى نىنقيصي
 أحدىا : أنَّو ما يفتح ا عمى نبيّْو مف األرض . 
 كالثاني : أنَّيا القرية تخرب حتى تبقى األبيات في ناحيتيا . 
 كالثالث : أنَّو نقص أىميا كبركتيا . 
 ىميا .كالرابع : أنَّو ذىاب فقيائيا كخيار أ 

                                                 

(
ٔ

 ٠ٕٕٚ٘ٙظش : اٌّفشداح ٌٍشاغب ص 42ٕ( اٌع١ٓ ص 

(
ٕ

 2ٖٖ/٠ٕٚٔٗظش : ٌغاْ اٌعشا  4ٔٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 2ٕٓ-ٕ٘ٓ/ٖٔ( جاِع اٌت١اْ 
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  (ُ) كالخامس : أنَّو مكت أىميا(( 
أخرل منيا : ))أك لـ يركا أنَّا نحدث  إلى ىذه األقكاؿ أقكاؿه  ضيؼى كأي  

في الدنيا مف االختبلفات خرابنا بعد عمارة ، كمكتنا بعد حياة ، كذالِّ بعد عزٍّ ،  
ا بعد كماؿ  (ِ)كقيؿ نقصيا ىبلؾ مف ىمؾ مف األمـ قبؿ قريش((َََكنقصن

فكيؼ يصٌح القكؿ بالكجو الذم قاؿ بو الحيرم كىك قكؿ مف أقكاؿ عديدة ، 
ىذا مف جية كمف جية أخرل فإٌف معنى ىذه اآلية يرتبط بقضية ككنية 

كمف الجدير ذكره في ىذا الباب أفَّ كؿ أرضية كاف يجيميا أىؿ التفسير ، 
ماء إالَّ حديثنا ، اآليات التي يتعمؽ تفسيرىا بحقائؽ عممية لـ يتعرؼ إلييا العم

قد التبس تفسيرىا عمى المفسريف القدامى عمى كسع عمميـ ، ، ليس لجيميـ 
، فقد كانكا في كقتيـ مف أكسع الناس عممنا كدراية كركاية ، كلكف تاىكا في 
تأكيميا كاختمفكا ؛ ألفَّ ىذه اآليات كاف فيميا عمى الكجو الصحيح منكطنا 

، في كؿ دكؿ الدنيا كفة في زمانيـ بمعرفة قضايا عممية لـ تكف معر 
كحضاراتيا آنذاؾ ، كقد أدرؾ الناس تفسيرىا فيما بعد ، كقد قاؿ سبحانو : 

(}ص :  لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو { ، مف ذلؾ مثبلن تفسيرىـ لقكلو تعالى : ٖٖ)كى
ٍيفً  )مىرىجى  [ َِ-ًُٗغيىاًف( ]الرحمف:يىبٍ  الَّ  بىٍرزىخه  {بىٍينىييمىاُٗيىٍمتىًقيىاًف } اٍلبىٍحرى

ٍيفً  الًَّذم كقكلو تعالى: )كىىيكى  اجه  ًمٍمحه  كىىىذىا فيرىاته  عىٍذبه  ىىذىا مىرىجى اٍلبىٍحرى  أيجى

عىؿى  ا  كىًحٍجرنا بىٍينىييمىا كىجى كرنا( ]الفرقاف: بىٍرزىخن  [.ّٓمٍَّحجي
ىػ أقكاؿ مف سبقكه مف مفسرم الصحابة َُّنقؿ الطبرم المتكفى  
ليبس ، عف ابف عباس ، كالحسف ، كقتادة ،  قالكا  : البرزخ : اكالتابعيف 

أفَّ المراد بالبحريف ، البحر األحمر ، كالبحر  كاألرض بينيما ، يعنكف مثبلن 
، كالبرزخ : ىك األرض الفاصمة بينيما ، التي مف ضمنيا  األبيض المتكسط

ـ ، كما كانا أرض مصر ، أك أفَّ المراد بالبحريف ، بحر العرب ، كبحر الرك 
                                                 

(
ٔ

 ٕٕٗ-ٕٔٗ/4ألدىاَ  اٌمشآْ ٌٍمش تٟ ٠ٕٚظش : اٌجاِع  ٕٓٙ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 ٗٙٔ/2( سٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ 



278 

 

يسمياف في عيدىـ ، كالبرزخ : ىك األرض التي بينيما ، التي تشمؿ اليـك 
عدة مدف كدكؿ ، كىذا التفسير بعيد جدِّا عف الحقيقة ، لكف تعرَّؼ عمماء 
البحار حديثنا إلى كجكد تيَّار مائي يمتد مف الضفة إلى الضفة يمنع مف 

ا أفَّ ىناؾ حكاجز مائية في عدة  اختبلط البحريف ، كقد اكتشؼ العمماء أيضن
مناطؽ مف الكرة األرضية تفصؿ ما بيف المياه المالحة كالمياه العذبة فتمنع 

 أف يختمط بعضيما ببعض .
ـٍ  ٍمقنا بيطيكفً  ًفي كمف ذلؾ تفسيرىـ لقكلو تعالى : )يىٍخميقيكي ـٍ خى  أيمَّيىاًتكي

ٍمػؽو  ًمػف ػاتو  ًفػي بىٍعػد خى ( ]الزمػر: ظيميمى ثو الظممػات الػثبلث ىػي: [ أف ٔثىػبلى
المشػػػيمة ، إال أفَّ عمػػـ التشػػريح حػػػديثنا  ظممػػة الػػبطف، كظممػػػة الػػرحـ ، كظممػػة

أثبػػت أفَّ جػػدار الػػرحـ مركػػب مػػف ثبلثػػة أغشػػية ، كأثبػػت أفَّ كػػؿ غشػػاء منيػػا 
برغـ دقتو كرقتو ال ينفذ منػو المػاء كال اليػكاء كال حتػى الحػرارة كالضػكء ، حتػى 

ذه األغشػػية لكجػػد نفسػػو فػػي ظػػبلـ دامػػس ، لػػذلؾ إنَّػػو لػػك تقنػػع إنسػػاف بأحػػد ىػػ
كصفيا ا تعالى بأنَّيا ظممات ثبلث ، كقد تعػرؼ األطبػاء إلػى ىػذه األغشػية 

 كميزكا بعضيا مف بعض 
تىػػرىلكمػػف ذلػػؾ تفسػػيرىـ مػػركر الجبػػاؿ فػػي    اٍلًجبىػػاؿى  قكلػػو تعػػالى: )كى

اًمػدىةن  تىٍحسىػبييىا ػرَّ  تىميػرُّ  كىًىػيى  جى ػٍنعى  مى اًب صي شىػٍيء(  كيػؿَّ  أىٍتقىػفى  الَّػًذم المَّػوً  السَّػحى
[ بسيرىا يػكـ القيامػة ، قػالكا ذلػؾ ألنَّيػـ كػانكا يعيشػكف فػي زمػاف لػـ ٖٖ]النمؿ:

يكف أىمو يعممكف ما نعممو اليػكـ بعػد تقػدـ اإلنسػاف فػي مجػاالت العمػـ كافػة ، 
 فقد تبيف اليػكـ لعممػاء الفمػؾ أفَّ األرض التػي نحسػبيا جامػدة سػاكنة ال تتحػرؾ

كـ فػي السػاعة حػكؿ نفسػيا ، كبسػرعة ُٗٔٔ، تتحرؾ، كمعيا الجباؿ بسرعة 
كػػػػـ فػػػػي السػػػػاعة حػػػػكؿ الشػػػػمس ، كالػػػػدليؿ عمػػػػى أف المقصػػػػكد بقكلػػػػو ِّْٔٓ

ػػرُّ  ػػرَّ  تعػػالى: )تىمي اًب( حركػػة الجبػػاؿ حاليِّػػا كلػػيس يػػكـ القيامػػة : مى عػػدـ  السَّػػحى
 إحساسنا بسيرىا.
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ٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يىٍيًديىوي  أىف لٌموي ا ييًردً  قكؿ ا تعالى: )فىمىفكمف ذلؾ   ًلئًلٍسبلىـً  صى

مىف ٍدرىهي  يىٍجعىؿٍ  ييًضمَّوي  ييًرٍد أىف كى يّْقنا صى ا ضى رىجن ا حى عَّدي ًفػي كىأىنَّمى السَّػمىاء( ]األنعػاـ:  يىصَّ
[ فقد فسر الطبرم ، كغيره مف المفسريف القدامى ، أفَّ ىذا مثؿ ضربو ا ِٓ

فر مػف الػػدخكؿ فػي ىػدل اإلسػػبلـ ، بامتنػاع  اإلنسػػاف ، شػبَّو امتنػاع قمػػب الكػا
مف الصعكد إلى السماء لعجزه عف ذلؾ ، كىذا عكس المػراد مػف اآليػة ، ألنَّػو 
مثؿ ضربو ا لمذم يصعد إلى السماء ، ال لمذم ال يصعد إلييا ، ففػي اآليػة  
تشبيو الضيؽ الػذم يحػس بػو المػرء  ، جػراء ابتعػاده عػف ىػدل ا ، بالضػيؽ 
الػػذم يحػػس بػػو المػػرء ، كىػػك يصػػعد إلػػى أعػػالي الجػػك ، كقػػد جيػػؿ المفسػػركف 
القدامى تفسير ىذه اآلية ، ألفَّ تفسيرىا يتعمؽ بحالة لػـ يمػر بيػا النػاس كقتئػذ 
، كىػػي حالػػة صػػعكد اإلنسػػاف ، كمػػا يصػػيبو مػػف ضػػيؽ التػػنفس إذا اسػػتمر فػػي 

ما صعدنا فػي صعكده ، كسبب الضيؽ متأت مف أفَّ نسبة األككسجيف تقؿُّ كم
السماء كارتفعنا عف األرض ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ كثافة اليكاء 
تقؿ مما يؤدم إلػى حػدكث خمػؿ بػيف الضػغط الجػكم كضػغط اإلنسػاف ، فميػذا 
السبب كذاؾ يضيؽ صدر اإلنسػاف ، كيثقػؿ تنفسػو ، كلػـ يعػرؼ اإلنسػاف ىػذه  

 مـ كصنع الطائرات الحقيقة إالَّ حديثنا كبعد أف تقدـ في مجاؿ الع
ٍكٍا أىنَّػػا  ـٍ يىػػرى لىػػ كىػػذا ىػػك عػػيف مػػا حصػػؿ فػػي تفسػػيرىـ لقكلػػو تعػػالى : )أىكى

يىا ًمٍف أىٍطرىاًفيىا( كجميعيا لـ تصب  فقد  تقدمت أقكاليـ فييا نىٍأًتي األىٍرضى نىنقيصي
ػػػمت إليػػػو ))البحػػػكث إذ ثبػػػت أفَّ سػػػرعة دكراف  كبػػػد الحقيقػػػة كالصػػػحيح مػػػا تكصَّ

محكرىا ، كقكة طردىا المركزم يؤدياف إلى تقاطع في القطبيف ، األرض حكؿ 
كىػػػك نقػػػص فػػػي طرفػػػي األرض ، ككػػػذلؾ عػػػرؼ أفَّ سػػػرعة انطػػػبلؽ جزئيػػػات 
الغاز المغمفة لمكرة األرضية إذا ما جاكزت قػكة الجاذبيػة األرضػية فإنَّيػا تطمػؽ 
إلػػى خػػارج الكػػرة األرضػػية ، كىػػذا يحػػدث بصػػفة مسػػتمرة ، فتكػػكف األرض فػػي 

 قص مستمر ألطرافيا .ن
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دالالت عمميػػة إلنقػػاص األرض مػػف أطرافيػػا ، تػػرد لفظػػة األرض فػػي 
 القرآف الكريـ بمعنى :

 الكككب ككؿ -ُ
اليابسػػػػػة التػػػػػي نحيػػػػػا عمييػػػػػا مػػػػػف كتػػػػػؿ القػػػػػارات كالجػػػػػزر البحريػػػػػة -ِ

 كالمحيطية .
 التربة التي تغطي صخكر اليابسة .-ّ

ى مػػف تمػػؾ المعػػاني كإلنقػػاص األرض مػػف أطرافيػػا فػػي إطػػار كػػؿّْ معنػػ
 عدد مف الدالالت نحصي منيا ما يمي :

أكالن : فػػي إطػػار داللػػة لفػػظ األرض عمػػى الكككػػب ككػػؿ ، نجػػد ثبلثػػة 
 معاف عممية بارزة :

إنقاص األرض مف أطرافيػا بمعنػى انكماشػيا عمػى ذاتيػا كتنػاقص -ُ
حجميػػا باسػػتمرار ، فقػػد أثبػػت العمػػـ الحػػديث أفَّ حجػػـ األرض االبتدائيػػة كػػاف 

كأفَّ ىذا الكككب قد أخػذ َََعمى األقؿ مئة ضعؼ مف حجـ األرض الحالية
منذ المحظػة األكلػى  لخمقػو فػي االنكمػاش عمػى ذاتػو مػف كافػة أطرافػو ، ككػاف 
انكماش األرض عمى ذاتيا سػنَّة ككنيػة الزمػة لممحافظػة عمػى العبلقػة النسػبية 

رض عػػػػف بػػػيف كتمػػػػي األرض كالشػػػػمس ، كىػػػذه العبلقػػػػة التػػػػي تضػػػبط بعػػػػد األ
الشمس ، ذلؾ البعد الذم يحكـ كمية الطاقة الكاصمة إلينػا ، كلمَّػا كانػت كميػة 
الطاقة التي تصؿ مف الشمس إلى كؿ كككب مف ككاكػب مجمكعتنػا الشمسػية 
تتناسػب تناسػبنا عكسػيِّا مػع بعػد الكككػب عػف الشػمس ، ككػذلؾ تتناسػب سػػرعة 

كػػب تناسػػبنا طرديِّػػا مػػع جريػػو فػػي مػػداره حكليػػا ، بينمػػا يتناسػػب طػػكؿ سػػنة الكك 
بعػػػػػػده عنيػػػػػػا ، اتضػػػػػػحت لنػػػػػػا اآلف الحكمػػػػػػة مػػػػػػف اسػػػػػػتمرارية تنػػػػػػاقص األرض 
كانكماشػػيا عمػػى ذاتيػػا ، أم : تناقصػػيا مػػف أطرافيػػا ، كلػػك زادت الطاقػػة التػػي 
تصمنا مف الشمس عف القػدر الػذم يصػمنا اليػكـ قمػيبلن ألحرقتنػا ، كأحرقػت كػؿَّ 

 ألرضية بالكامؿ حيٍّ عمى األرض ، كلقضي عمى الحياة ا
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إنقػػػػػػػػاص األرض مػػػػػػػػف أطرافيػػػػػػػػا بمعنػػػػػػػػى تفمطحيػػػػػػػػا فمػػػػػػػػيبلن عنػػػػػػػػد -ِ
 َََالقطبيف

إنقاص األرض مف أطرافيا بمعنى اندفاع قيعاف المحيطػات تحػت -ّ
 القارات كانصيارىا ، كذلؾ بفعؿ تحرؾ ألكاح الغبلؼ الصخرم لؤلرض .
ا ، ثانينػػا : فػػي إطػػار داللػػة لفػػظ األرض عمػػى اليابسػػة التػػي نحيػػا عمييػػ

 ليا في ذلؾ معنياف .
إنقػػاص األرض مػػف أطرافيػػا بمعنػػى أخػػذ عكامػػؿ التعريػػة المختمفػػة -ُ

لقاء نكاتج التعرية في المنخفضات مف سػطح األرض حتػى  مف المرتفعات ، كا 
َـّ تسكية سطحيا .  تت

إنقػػػػػػػػاص األرض مػػػػػػػػف أطرافيػػػػػػػػا بمعنػػػػػػػػى طغيػػػػػػػػاف ميػػػػػػػػاه البحػػػػػػػػار -ِ
نقاصػػػيا مػػػف  أطرافيػػػػا ، حيػػػث ثبػػػت عمميِّػػػػا أفَّ كالمحيطػػػات عمػػػى اليابسػػػػة ، كا 

َـّ بتحػرؾ ألػكاح الغػبلؼ الصػخرم  األرض قد بدأت منذ القدـ بمحيط غامر ، ث
ف فػػػػي قمػػػػب ىػػػػذا  االبتػػػػدائي لػػػػؤلرض ، بػػػػدأت جػػػػزر بركانيػػػػة عديػػػػدة فػػػػي التكػػػػكُّ
نػت القػارةي األُـّ التػي تفتػت بعػد ذلػؾ  المحيط الغامر ، كبتصادـ تمؾ الجػزر تككَّ

ف القػػارات ، كتبػػادؿ األدكار بػػيف اليابسػػة كالمػػاء ىػػك سػػنَّة إلػػى العػػدد الػػراىف مػػ
أرضية تعرؼ باسـ  دكرة التبادؿ بيف المحيطات كالقارات ، كتحكُّؿ أجػزاء مػف 
اليابسػػة إلػػى بحػػار ، كالتػػي مػػف نماذجيػػا المعاصػػرة ، البحػػر األحمػػر ، كخمػػيج 

 كاليفكرنيا .
غطػػي صػػخكر ثالثػػا : فػػي إطػػار داللػػة لفػػظ األرض عمػػى التربػػة التػػي ت

اليابسة ، إنقاص األرض مف أطرافيا بمعنى التصحر ، أم : زحؼ الصحراء 
عمػػى المنػػاطؽ الخضػػراء ، كانحسػػار التربػػة الصػػالحة  لمزراعػػة فػػي ظػػؿّْ إفسػػاد 
اإلنساف لمبيئة عمى سطح األرض ، بدأ زحؼ الصحارل عمى مساحات كبيػرة 

شػػجار ، كتحكيػػؿ مػػف األرض الخضػػراء ، كذلػػؾ بػػالرعي الجػػائر ، كاقػػتبلع األ
األراضػي الزراعيػة إلػى أراضػػي بنػاء ، كنػدرة الميػػاه ، كتممػح التربػة ، كتعريتيػػا 
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بمعػػدالت سػػريعة ،  ككػػؿ المعػػاني السػػابقة تعطػػي بعػػدنا عمميِّػػا لمعنػػى إنقػػاص 
  (ُ)األرض مف أطرافيا((

ٍكٍا أىنَّػا  ـٍ يىػرى لىػ فيذه الدالالت المستكحاة مف النقص فػي قكلػو تعػالى : )أىكى
يىا ًمٍف أىٍطرىاًفيىا( أكسع مئػة مػرة مػف األقػكاؿ التػي قاليػا أىػؿ نى  ٍأًتي األىٍرضى نىنقيصي

 التفسير ، كأكسع ألؼ مرة مف الكجو الذم قاؿ بو الحيرم . 
 خالؼ المعنى المرادما أفاد و جعؿ المفظ بمعاني طريقة الثانية ، ال

ا ؛ ألٌف  كالطريقة السابقة األكلى تدخؿ ضمف ىذه الطريقة أيضن
 مفك األلفاظ المرادفة لمفظ يصٌح أف تقع مكقعو لتقارب معانييا مف معناه ، 

 :كجكه األلفاظ اآلتية ما كاف مف ىذه الطريقة الثانية  أمثمة
 قاؿ الدامغاني : ))تفسير )اتخذ( عمى ثبلثة عشر كجينا : اتخذ :-ٔ

كبنى ، كجعؿ ، ، كعبد ،  اغ ، كسمؾ ، كسمَّى ، كنسجاختار ، كأكـر ، كص
 . كرضي ، كعصر ، كأرخى ، كاعتقد 

ذى الٌموي فكجو منيا ، اتخذ يعني : اختار فذلؾ قكلو تعالى : ) كىاتَّخى
ًميبلن  ـى خى  { يعني : اختار ا إبراىيـ مصافينا.ُِٓ(}النساء : ًإٍبرىاًىي

ـٍ تخذ : أكـر ، قكلو عز كجؿ : )كالكجو الثاني ، ا يىتًَّخذى ًمنكي كى
 { يعني : كيكـر منكـ شيداء ، يعني بو الشيادة.َ ُْ(آؿ عمراف : شييىدىاء

ذى قىٍكـي كالكجو الثالث ، اتخذ يعني : صاغ ، قكلو عز كجؿ : ) كىاتَّخى
كىاره  سىدنا لَّوي خي ـٍ ًعٍجبلن جى ًميًّْي يعني :  {ُْٖراؼ : (}األعميكسىى ًمف بىٍعًدًه ًمٍف حي

 صاغ قـك مكسى .

                                                 

(
ٔ

( اٌّٛعةةٛعج اٌز٘ت١ةةج يةةٟ إعجةةاص اٌمةةشآْ اٌىةةش٠ُ ٚاٌغةةٕج إٌت٠ٛةةج ، إعةةذاد اٌةةذوذٛس أدّةةذ 

ٚ٘ٛ ٍِخةض ِةٓ ِمةاي ٌٍةذوذٛس صغٍةٛي إٌجةاس ، ةجش٠ةذث  2ٖٕ-ِٖٕٙظطفٝ ِذٌٟٛ ص

 َ ٕٔٓٓعٕج  42ٕٔٗاأل٘شاَ اٌعذد 
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ذى سىًبيمىوي كالكجو الرابع ، اتخذ : سمؾ ، فذلؾ قكلو عز كجؿ : ) فىاتَّخى
بنا ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر كقكلو تعالى : ) {ُٔ(}الكيؼ : ًفي اٍلبىٍحًر سىرى كىاتَّخى

بنا  { يعني : سمؾ .ّٔ(}الكيؼ : عىجى
ذيكٍا ى ، قكلو عز كجؿ : )كالكجو الخامس ، اتخذ ، يعني : سمَّ  اتَّخى

ـٍ أىٍربىابنا مّْف ديكًف الٌموً  ـٍ كىريٍىبىانىيي  { يعني : سمكىـ أربابنا .ُّ(}التكبة : أىٍحبىارىىي
كالكجو السادس ، اتخذت ، يعني : نسجت ، فذلؾ قكلو عز كجؿ : 

ذيكا ًمف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاء كىمىثىًؿ ) ثىؿي الًَّذيفى اتَّخى فَّ أىٍكىىفى مى ذىٍت بىٍيتنا كىاً  اٍلعىنكىبيكًت اتَّخى
{ يعني : نسجت ُْ(}العنكبكت : اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىنكىبيكًت لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى 

 بيتنا .
ذيكا ًمف كالكجو السابع ، اتخذكا : عبدكا ، كقكلو تعالى : ) كىالًَّذيفى اتَّخى

ذيكا ًمف ديكًنًو تعالى : )ى  { كقكلؤ(}الشكرل : ديكًنًو أىكًليىاء الًَّذيفى اتَّخى
ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمف بىٍعًدهً { كقكلو تعالى : )ُْءى(}العنكبكت : أىكًليىا (}البقرة : ثيَـّ اتَّخى

 { يعني : عبدكا .ُٓ،ِٗ
تىتًَّخذيكفى كقكلو عز كجؿ : )، كالكجو الثامف ، اتخذ ، أم :  جعؿ 

ـٍ  بلن بىٍينىكي ـٍ دىخى انىكي ككقكلو عز كجؿ : { أم : تجعمكف ، ِٗ(}النحؿ : أىٍيمى
نَّةن ) انىييـٍ جي ذيكا أىٍيمى ذيكا كقكلو تعالى : )، { أم : جعمكىا ُٔ(}المجادلة : اتَّخى كىاتَّخى

كنا كا ىيزي مىا أينًذري  أم : جعمكىا . {ٔٓ(}الكيؼ : آيىاًتي كى
ًذيفى كىالَّ كالكجو التاسع ، اتخذ ، يعني : بنى ، فذلؾ قكلو عز كجؿ : )

ذيكٍا مىٍسًجدنا ًضرىارنا { يعني : بنكا ، ككقكلو عز كجؿ : َُٕ(}التكبة : اتَّخى
مىٍيًيـ مٍَّسًجدنا) اًنعى كقكلو عز كجؿ : ) {ُِ(}الكيؼ : لىنىتًَّخذىفَّ عى تىتًَّخذيكفى مىصى كى

ـٍ تىٍخميديكفى   { .ُِٗ(}الشعراء : لىعىمَّكي
ال قكلو عز كجؿ : ) كالكجو العاشر ، اتخذ ، يعني : رضي ، فذلؾ

ًكيبلن   {ٗ(}المزمؿ : ًإلىوى ًإال ىيكى فىاتًَّخٍذهي كى
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تىتًَّخذيكفى كالكجو الحادم عشر ، يتخذ : يعصر ، كقكلو عز كجؿ : )
سىننا ًرٍزقنا حى  { أم : تعصركف منو .ٕٔ(}النحؿ : ًمٍنوي سىكىرنا كى

كالكجو الثاني عشر ، اتخذت ، يعني : أرخت  ، قكلو تعالى : 
ابنا) ـٍ ًحجى ذىٍت ًمف ديكًنًي  { يعني : فأرخت ُٕ(}مريـ : فىاتَّخى

ال كالكجو الثالث عشر ، اتخذ ، يعني : اعتقد ، قكلو عز كجؿ : )
ٍيدنايىٍمًمكيكفى الشَّفىاعىةى ًإالٌ  ذى ًعندى الرٍَّحمىًف عى ًف اتَّخى { يعني : اعتقد ٕٖ(}مريـ :  مى

كجعمو ابف الجكزم عمى عشرة أكجو  (ُ) ا((( عند الرحمف عيدنا بػ)ال إلو إالٌ 
كذكر الفيركزآبادم  (ِ)بعد أف ألغى منيا ثبلثة ىي : أكـر ، كأرخت ، كاعتقد

   (ّ)األكجو الثبلثة عشر نفسيا مع شكاىدىا التي ذكرىا الدامغاني
ككاف ينبغي ألصحاب كتب الكجكه أف تحدد المعنى المكضكع 

ف أفادت–التي  أف تضيّْع داللتو بيذه الكجكهبدالن مف  لبلتخاذ ، ما ىك ؟ -كا 
، قاؿ ابف الجكزم : ))االتخاذ ، كاإلعداد ، ال تمثؿ المعنى المراد 

يتقارب ، كاالتخاذ يقاؿ في الغالب لما يختار كيرتضى ، ، كاالصطناع 
كىذا دليؿ عمى أفَّ كؿ معاني األلفاظ تتقارب  (ْ)فبلننا صديقنا(( تقكؿ : اتخذتي 

كال تتطابؽ ، لكف عمينا أف نبحث كنتحرل أقرب المعاني إلى االتخاذ ما ىك 
؟ قاؿ الراغب : ))كاالتخاذ : افتعاؿ مف )أخذ( كييعدَّل إلى مفعكليف ، كيجرم 

نيكٍا الى تىتَّ نحك قكلو تعالى : )، مجرل الجعؿ  ًخذيكٍا اٍليىييكدى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ارىل أىٍكًليىاء ذيكا ًمف ديكًنًو { كقكلو تعالى : )ُٓ(}المائدة : كىالنَّصى كىالًَّذيفى اتَّخى

أىأىنتى قيمتى ًلمنَّاًس اتًَّخذيكًني كىأيمّْيى ًإلىػيىٍيًف ًمف { كقكلو تعالى : )ّ(}الزمر : أىٍكًليىاء

                                                 

(
ٔ

 .  ٕ٘-ٓ٘( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . ٖ٘-ٕ٘( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 . 4٘-2٘/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٗ

 . ٕ٘( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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ـٍ ًسٍخًريِّافى { كقكلو تعالى : )ُُٔ(}المائدة : ديكًف الٌموً  ٍذتيميكىي (}المؤمنكف : اتَّخى
َُُ))}(ُ)  

ففي )اتَّخذ( معنى الجعؿ ، كىي عند النحاة مف أفعاؿ التحكيؿ مف 
، كاتخذتو  مفعكليف ، نحك : ))صيَّرتو ذليبلن ، تنصب  أخكات : صيَّر ، كجعؿى 
( معنى : اكتسبتي تعدَّت ...  عدكِّا ، كجعمتو منسيِّا ف أريد بػ)اتخذتي إلى كا 

  (ِ)مفعكؿ كاحد ، كاتخذ بيتنا أك غيره ، بمعنى : اكتسبو((
في ىذه الكجكه لفظ كاحد مرادؼ لبلتخاذ ، ىك الجعؿ ، كالكجكه ف

الباقية جميعيا ، ال يمثؿ أمُّ كجو منيا معنى االتخاذ ، بؿ عبلقتيا بو كاحدة 
كه الحقيقية أفاد كخالؼ المعنى المراد ، كالكججميعيا  مما  مف حيث إنَّيا تعدٌ 

ىي المعبّْرة عف المعنى المراد ، كالمعنى المراد لبلتخاذ في جميع شكاىد 
ذا أردنا تفسير االتخاذ في ىذه  الكجكه المنسكبة إليو ىك االتخاذ بعينو ، كا 
الشكاىد فسَّرناه بأقرب المعاني إليو ،  كقد اتفقت كتب المغة كالنحك عمى أفَّ 

 (جعؿ)، كالدليؿ عمى ذلؾ جكاز إحبلؿ  أقرب المعاني إليو معنى الجعؿ
في كؿ شكاىد األكجو الثبلثة عشر المذككرة مف دكف أف يختؿ  (اتخذ) محؿٌ 

المعنى األساسي العاـ لمشاىد القرآني ، كىذا ال يتأتَّى لغيره مف المعاني ، 
تخاذ بعينو ؛ ألفَّ كمع ذلؾ يجب أف ال ندعي أفَّ معنى الجعؿ ىك معنى اال

المفظ نفسو ، كما أنَّو جاز  مفظ القرآني ال يطابؽ معناه إالٌ كال سيما ال المفظ
ا القكؿ بالكجكه المذككرة ، إذا كانت غايتنا مف ذكرىا اإليضاح كالشرح  أيضن

كأخطأنا في  يافقد تعمَّدنا تحريف اكالتفسير ، أمَّا إذا عينَّاىا كجعمناىا كجكىن 
كجو الخامس بمعنى التسمية في قكلو مف ذلؾ جعميـ االتخاذ في الالتفسير ، 
ـٍ أىٍربىابنا مّْف ديكًف الٌموً )تعالى :  ـٍ كىريٍىبىانىيي ذيكٍا أىٍحبىارىىي ( كلك أراد القرآف الكريـ اتَّخى

كا أحبارىـ كرىبانيـ ركا : كسمٌ معنى التسمية الستعمؿ لفظيا كقاؿ كما قدٌ 
                                                 

(
ٔ

 . 2ٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 . ٖٕٗ-ٖٕٔ/ٔ( عّذث اٌذايع ٚعذث اٌاليع الةٓ ِاٌه 
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ـي اٍلميسٍ أربابنا ، كما قاؿ تعالى : ) { قاؿ الطبرم : ٖٕ(}الحج : ًمميفى ىيكى سىمَّاكي
( يعني : سادة ليـ مف دكف ا يطيعكنيـ في معاصي أىٍربىابنا مّْف ديكًف الٌموً )

كه ليـ مما قد حرمو ا عمييـ ، كيحرمكف ما يحرمكنو كف ما أحمٌ ا ، فيحمٌ 
عف عدم بف حاتـ قاؿ : انتييت إلى النبي ...  و ا ليـعمييـ مما قد أحمٌ 

ـٍ كىريٍىبىانىييـٍ ا عميو كسمـ كىك يقرأ في سكرة براءة : )صمى  ذيكٍا أىٍحبىارىىي اتَّخى
كف كانكا يحمُّ  ف( فقاؿ : أما إنَّيـ لـ يككنكا يعبدكنيـ ، كلكأىٍربىابنا مّْف ديكًف الٌموً 

قاؿ : قمت يا رسكؿ ا إنا لسنا نعبدىـ )كفي ركاية أخرل(  كفليـ فيحمُّ 
؟ فتحمُّكنو ـ ا كف ما حرٌ ، كيحمٌ فتحرّْمكنو مكف ما أحؿ ا فقاؿ : أليس يحرّْ 

قيؿ لحذيفة : أرأيت قكؿ ا ...  ـمتي : بمى ، قاؿ : فتمؾ عبادتيقاؿ : ق
ذيكٍا أىٍحبىارىىيـٍ ) يصكمكف ليـ  ،  كال يصمكف ليـ ،  ( قاؿ : أما إنَّيـ لـ يككنكااتَّخى

ذا حرَّمكا عمييكه تحمٌ كا ليـ شيئنا اسكلكنيـ  كانكا إذا أحمٌ  شيئنا أحمو ا  ـ، كا 
فجعؿ ا طاعتيـ عبادتيـ ، كلك قالكا ...  ليـ حرَّمكه ، فتمؾ كانت ربكبيتيـ

  (ُ)((ليـ اعبدكنا لـ يفعمكا
فمـ أجد في كتب التاريخ كالتفسير كالحديث أفَّ الييكد كالنصارل 

كىـ أحبارنا كرىباننا سمٌ أربابنا ، بؿ أجمعت عمى أنَّيـ  كا سادتيـ أك عمماءىـسمٌ 
 ، فجعؿ االتخاذ في اآلية المذككرة  بمعنى  التسمية تحريؼ لتفسيرىا   

اك   (النسج)جعميـ االتخاذ في الكجو السادس بمعنى  مف  ذلؾ أيضن
ذيكا ًمف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاء قكلو تعالى : )في  ثىًؿ اٍلعىنكىبيكًت مىثىؿي الًَّذيفى اتَّخى كىمى

فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىنكىبيكًت لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى  ذىٍت بىٍيتنا كىاً  (}العنكبكت : اتَّخى
ذيكافقد جعمكا ) {ُْ ذىتٍ ( بمعنى : عبدكا ، ك)اتَّخى ( بمعنى : نسجٍت ، اتَّخى

التخاذ بعينو ؛ كالسياؽ يقتضي أف يككف كبل االتخاذيف بمعنى كاحد ؛ ىك ا

                                                 

(
ٔ

 . ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٓٔ( جاِع اٌت١اْ 
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ذيكاميس )االتخاذ األكؿ بالثاني ، ف ألفَّ المراد تشبيو كليس ( عبدكا( بمعنى )اتَّخى
ذىتٍ )   (نسجتٍ بمعنى )( اتَّخى

التي تبدك  تنسجيا ر القدامى بيت العنكبكت بأنَّو الخيكط التي فسٌ ))
د أمَّا عمماء عمـ سمكؾ الحيكاف في العصر الحديث فق، دقيقة ككاىية جدِّا 

معدف آخر مف المعادف الصمبة لك جعؿ خيكطنا دقيقة  اكتشفكا أفَّ الفكالذ كأمٌ 
بدقة خيكط العنكبكت لكانت خيكط العنكبكت أقكل مف خيكط ىذا المعدف 

قصكد مف الكىف الخيكط التي الصمب أربع مرات ، إذف ال يمكف أف يككف الم
ىي التي تتخذ البيت  ا أفَّ أنثى العنكبكتالعنكبكت ، كاكتشفكا أيضن  تنسجيا

ذىٍت  ثىًؿ اٍلعىنكىبيكًت اتَّخى باستدراج الذكر كاستدعائو إلييا لذلؾ قاؿ سبحانو : )كىمى
ا أفَّ أنثى بىٍيتنا( كلـ يقؿ سبحانو : كمثؿ العنكبكت اتخذ بيتنا ، كاكتشفكا أيضن 

العنكبكت إذا تزكجت الذكر لدغتو بعد أف يمقحيا فتخدره بيذه المدغة فتميتو 
ا  مع  بقاء الركح كالحياة فيو ، فتخدره كال تقتمو مف أجؿ أف يبقى طعامنا طازجن

ال يفسد إلى حيف يكلد صغارىا فيتغذكف عميو لحمنا طريِّا ؛ ألنَّيـ ال يجدكف 
كقت كالدتيـ طعامنا سكاه ، كقد تأكؿ األنثى صغارىا ، أك قد تفترس الذكر 

 ضا بعد التمقيح ، فإذا جاء صغارىا أكؿ بعضيـ بع
ف أفَّ المقصػكد مػف البيػت في ضكء ىذه الحقػائؽ العمميػة الحديثػة يتبػيٌ  

في اآلية ىك بيت الزكاج كتككيف األسػرة ، ال بيػت الخيػكط ؛ كالػدليؿ عمػى أف 
( ألفَّ النػاس  المقصكد مف اآلية ذلؾ انتياؤىا بقكلو تعػالى : )لىػٍك كىػانيكا يىٍعمىميػكفى

ه الحقػػائؽ عػػف بيػػت العنكبػػكت كأحػػكاؿ كقػػت نػػزكؿ القػػراف كػػانكا ال يعممػػكف ىػػذ
أسرتيا ، كىػذا مػف معجػزات القػراف الكػريـ ، فيكػكف التفسػير الحػديث الصػحيح 
أفَّ المػػراد بػػالكىف فػػي اآليػػة الػػكىف االجتمػػاعي ، ال الػػكىف المػػادم ، فػػإف بيتنػػا 

ىـ ، أك يأكؿ باأفترس أكالدىا ، كاألكالد يأكمكف تقتؿ فيو الزكجة زكجيا ، أك ت
ا ، ليك حقِّا أكىف بيت كأسرة مف الناحيػة االجتماعيػة بعضيـ  فػالمعنى ، بعضن

فَّ كػؿ جماعػػة ، أك أيمَّػة تتخػػذ كليِّػا ليػػا مػف دكف ا ؛ كتتخػػذ ليػا ديننػػا غيػػر أ: 
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ػػة يكػػكف حاليػػا كحػػاؿ  دينػػو كشػػرعنا غيػػر شػػرعو ، فػػإفَّ ىػػذه الجماعػػة كىػػذه األمَّ
ػػػا س إذف معنػػػى االتخػػػاذ كلػػػي فػػػالمراد (ُ) ((بيػػػت العنكبػػػكت يأكػػػؿ بعضػػػيـ بعضن

، فقػػد عػػرَّؼ العسػػكرم االتخػػاذ بقكلػػو : ))االتخػػاذ : أخػػذ الشػػيء معنػػى النسػػج 
 (ِ)ة  يتخذىا قيعدة((ألمر يستمر عميو مثؿ الدار يتخذىا مسكننا ، كالدابٌ 

رادة  فأنت ترل  في ىذه اآلية معناه أنَّو إذا جاز استعماؿ لفظ النسج كا 
ػػا اسػػتعماؿ لفػػظ  رادة معنػػاه ، بػػؿ ىػػك أكلػػى مػػف ثػػبلث االتخػػاذ كا  فقػػد جػػاز أيضن

: أفَّ إرادة معنػػػى النسػػػج ثبػػػت عمميِّػػػا خطػػػؤه ، كالثانيػػػة : أفَّ ، األكلػػػى  جيػػػات
بمفػػظ عنػػو مػػف أف  يعبّْػػر  القػػرآف عبَّػػر عػػف االتخػػاذ بمفظػػو ، فيػػك أكلػػى كأحػػؽٌ 

ء أنَّػو قػد يجػػيالنسػج ، كالثالثػة : مػا نبَّػػو عميػو الزجػاج كابػف عصػػفكر كغيرىمػا 
ػر فػي تراكيػب فػيظفٌ   لفظ في القرآف الكريـ كقد تقػارب فػي الفائػدة مػع ألفػاظ أيخى
الضػػعيؼ العمػػـ بالمغػػة أنَّيػػا بمعنػػاه ، كىػػي ليسػػت بمعنػػاه بداللػػة عػػدـ حصػػكؿ 

  (ّ)ىذه الفائدة في تراكيب أخرل
حصػػؿ نحػػكه ، ال بػػٌد أف يكػػكف قػػد كجػػو النسػػج كىػػذا الػػذم حصػػؿ فػػي 

أنَّػػو لػػـ يحصػػؿ فػػػي  كجػػكه ىػػػذا المفػػظ كغيػػره ، إالٌ ، كفػػي فػػي األكجػػو األخػػرل 
فقػػػد كػػػاف بػػػؿ لضػػػعؼ التقػػػكل كاإلخػػػبلص ، الحقيقػػػة لضػػػعؼ العمػػػـ بالمغػػػة ، 

صنعتيـ فػي اخػتبلؽ الكجػكه  كما كجدتيـ حذَّاقنا كماىرم أصحاب كتب الكجكه
 طع الباحػػث أف يتعػػرَّؼ إلييػػا إالٌ حتػػى تكػػاد تختفػػي عمػػى أىػػؿ العمػػـ ، كلػػـ يسػػت

أصػحاب كتػب الكجػكه قػد تعمػدكا تحريػؼ داللػة المفػظ لنظر فييػا ، فبعد إنعاـ ا
كمػػػف أجػػػؿ أف يظيػػػركا لآلخػػػريف  القرآنػػػي عػػػف عمػػػـ مػػػف أجػػػؿ اخػػػتبلؽ الكجػػػكه

  مقدرتيـ عمى تأليؼ مثؿ ىذه الكتب .

                                                 

(
ٔ

 ٌعٍّٟ /ة١خ اٌعٕىتٛح .( ٠ٕظشوذاةٟ : إعجاص اٌمشآْ  اٌىش٠ُ /اإلعجاص ا

(
ٕ

 .2٘ٔ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 

(
ٖ

ِٚغٕٟ اٌٍت١ب  22ٖٚاٌجٕٝ اٌذأٟ ص  ٖٔ٘/ٔ( ٠ٕظش : ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا  

ٔ/2٘. 
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ذكر الحيرم أفَّ الحذر كرد في القرآف الكريـ عمى ثبلثة الحذر : -ِ
 أكجو :

ـي الٌموي  ذّْريكي ييحى الكجو األكؿ : المخافة أك الخكؼ ، كقكلو تعالى : )كى
لىى الٌمًو  (}آؿ عمراف : نىٍفسىوي كىاً  كقكلو { يعني : يخكفكـ بعقابو ، ِٖالمىًصيري

ٍكًت كالٌموي ميًحيطه  ذىرى اٍلمى كىاًعًؽ حى ـٍ ًفي آذىاًنًيـ مّْفى الصَّ تعالى )يىٍجعىميكفى أىٍصاًبعىيي
(}البقرة : ًباٍلكا ـٍ سيكرىةه ًُٗفًريفى مىٍيًي { كقكلو تعالى : )يىٍحذىري اٍلمينىاًفقيكفى أىف تينىزَّؿى عى

(}التكبة :  كفى ا ًفي قيميكًبًيـ قيًؿ اٍستىٍيًزؤيكٍا ًإفَّ الٌموى ميٍخًرجه مَّا تىٍحذىري  {ْٔتينىبّْئيييـٍ ًبمى
ذيكٍا الكجو الثاني : حرابكـ ، كقكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا ا لًَّذيفى آمىنيكٍا خي

ًميعنا(}النساء :  كٍا جى كٍا ثيبىاتو أىًك انًفري ـٍ فىانًفري كي ذيكٍا ًُٕحٍذرى ٍليىٍأخي { كقكلو تعالى : )كى
مُّكٍا  مُّكٍا فىٍمييصى ـٍ ييصى ٍلتىٍأًت طىآًئفىةه أيٍخرىل لى ـٍ كى ديكٍا فىٍميىكيكنيكٍا ًمف كىرىآًئكي ـٍ فىًإذىا سىجى تىيي أىٍسًمحى

ـٍ  مىعىؾى  ًتكي كٍا لىٍك تىٍغفيميكفى عىٍف أىٍسًمحى دَّ الًَّذيفى كىفىري ـٍ كى تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكٍا ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي كى
ـٍ أىذنل مّْف  ـٍ ًإف كىافى ًبكي مىٍيكي نىاحى عى مىٍيكيـ مٍَّيمىةن كىاًحدىةن كىالى جي ـٍ فىيىًميميكفى عى كىأىٍمًتعىًتكي

ى أىف تى  ـٍ ًإفَّ الٌموى أىعىدَّ ًلٍمكىاًفًريفى مَّطىرو أىٍك كينتـي مٍَّرضى ذيكٍا ًحٍذرىكي ـٍ كىخي تىكي عيكٍا أىٍسًمحى ضى
 { َُِعىذىابنا مًُّييننا(}النساء : 

الكجو الثالث : الشاككف في السبلح المستعدكف لمحرب ، كقكلو 
(}الشعراء :  كفى اًذري ًميعه حى نَّا لىجى { كمف قرأ بغير األلؼ فقيؿ : ٔٓتعالى : )كىاً 

  (ٔ)ف فزعك 
ا الدامغاني  كالكجو األكؿ الذم قاؿ بو الحيرم قاؿ بو أيضن

                                                                   (ٕ)كالفيركزآبادم
ز  قاؿ ابف فارس : ))الحاء كالذاؿ كالراء أصؿ كاحد ، كىك مف التحرُّ

ذىرنا ، كرجؿ  ًذرى يحذىر حى ًذره كحذكر كًحٍذًرياف : متيقّْظه كالتيقُّظ ، يقاؿ : حى حى

                                                 

 ُٔٓ( كجكه القرآف ص  ُ)

 ُْْ/ِكبصائر ذكم التمييز  ُُٗ( الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ِ)
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زه  (}الشعراء : َََمتحرّْ كفى اًذري ًميعه حى نَّا لىجى { قالكا : متأىبكف ، ٔٓكقرئت : )كىاً 
ًذركف( خائفكف ، كالمحذكرة : الفزع(( ))كرجؿ حذر : متيقّْظه شديد  (ٔ)ك)حى

ز((َََالحذر ، كالفزع ذىري كالًحٍذري : التحرُّ كالحى
ذىر ال يج( ٕ)  يء بمعنى كالحى

الخكؼ كما قاؿ ابف فارس كغيره ، بؿ الحذر يعني التحرز مما يخيؼ ، قاؿ 
ذىر : احتراز عف مخيؼ(( كقاؿ الحمبي : ))كأصمو التحٌذر ( ٖ) الراغب : ))الحى

  (ٗ)مف الشيء المخيؼ الميمؾ ، ، فيك أخصُّ مف الخكؼ((
 الحذر يعني الحذر بعينو ، كاألكجو المنسكبة مختمقة بطريقتيف : 

األكلى : طريقة جعؿ المفظ بمعنى ما أفاد كخالؼ المعنى المراد ،          
كىناؾ تداخؿ بيف ىذه الطريقة ، كطريقة الترادؼ ؛ ألٌف مرادفات المفظ ىي 

، فقد  جعؿ مما صٌح كقكعيا مكقع المفظ ؛ لكٌنيا مخالفة لممعنى المراد 
الحيرم الحذر في الكجو الثاني بمعنى الحراب ، في قكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا 
( قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى :  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ( )كىخي ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى الًَّذيفى آمىنيكٍا خي
نَّتكـ كأسمحتكـ التي تتقكف بيا مف عدككـ لغزكىـ  ( خذكا جي ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى )خي

كىذا تفسير يراد بو إيضاح المعنى ، ال عمى أف يككف يعني  (٘)حربيـ((ك 
القكؿ الميفىسَّر بعينو ، كما ىك الحاؿ لك جعؿ كجينا لو ؛ لذلؾ جاز في 
عباراتو تقديـ كتأخير ، كمع ذلؾ فإفَّ الطبرم قد فسَّر الحذر بمعنى االتقاء 

لحذر ، كأنَّو يريد أف يقكؿ عندما قاؿ : ))تتقكف بيا(( كاالتقاء يقابؿ التحرز كا
الَّ فإفَّ قكلو  بأفَّ المعنى : خذكا تحرزكـ كحذركـ مف عدككـ بالسبلح ، كا 

                                                 

 ََِ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ْٔ/ْ( لساف العرب  ِ)

 ُْْ/ِكينظر : بصائر ذكم التمييز  ُُٔ( المفردات ص  ّ)

 ّّٖ/ُ( عمدة الحفاظ  ْ)

 ُٔٗ/ٓ( جامع البياف  ٓ)



291 

 

ف قاؿ بذلؾ  نَّتكـ كأسمحتكـ ، كا  ( ليس بمعنى : خذكا جي ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى تعالى : )خي
الطبرم ، بؿ حتى لك أجمع عمى ذلؾ المفسركف ، بؿ أريد مف الحذر الحذر 

ما جاء في كتب التفسير ، قاؿ الكاحدم : ))قكلو عز كجؿ : بعينو ، كىذا 
( ىذه اآلية حث مف ا عمى الجياد ،  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا خي
ثىؿ ، كتقكؿ العرب : خذ ًحٍذرىؾى ، احذٍر  ذىر ، كالًمٍثؿ كالمى كالًحٍذر ، بمعنى الحى

كـ بأخذ ال كقاؿ الزمخشرم :  (ٔ)عدة كالسبلح((، كالمعنى : احذركا عدكَّ
ذىري ، كاإلٍثًر كاألثىًر ، يقاؿ : أخذ حذره : إذا تيقَّظ  ( الًحٍذري كالحى ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى )))خي
كاحترز مف المخكؼ ، كأنَّو جعؿ الحذر آلتو التي يقي بيا نفسو ، كيعصـ 

ذيكٍا كقاؿ ابف عطية : )))خي  (ٕ)بيا ركحو ، كالمعنى : احذركا كاحترزكا((
( معناه : احزمكا كاستعدكا بأنكاع االستعداد ، فيذا يدخؿ أخذ السبلح  ـٍ كي ًحٍذرى

( تيقظكا ،  (ٖ)كغيره(( ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى نيكٍا خي كقاؿ البيضاكم : )))يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
كقاؿ أبك  (ٗ)ما يحذر بو ، كالحـز كالسبلح((َََكاستعدكا لؤلعداء ، كالحذر

ى : خذ حذرؾ ، أم : استعد بأنكاع ما يستعد بو لمقاء مف حياف : ))كمعن
تمقاه ، فيدخؿ فيو أخذ السبلح كغيره ، كيقاؿ : أخذ حذره : إذا احترز مف 
المخكؼ ، كأٌنو جعؿ الحذر آلتو التي يتقي بيا كيعتصـ ، كالمعنى : احترزكا 

 (٘)مف العدك((
ـٍ  كي ذيكٍا ًحٍذرى ( أنَّو يعني التيقظ فيذا ىك المراد مف قكلو تعالى : )خي

كالتحرز ، كأنَّو جعؿ الحذر آلتو التي يقي بيا نفسو ، كيعصـ بيا ركحو ، 
                                                 

  ٕٗ/ِ( الكسيط  ُ)

 ِّٕكينظر : مدارؾ التنزيؿ ص  ُِٓ/ُ( الكشاؼ  ِ)

 ٕٕ/ِ( المحرر الكجيز  ّ)

 ّٖ/ِ( أنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ْ)

 ُّْ/ّ( البحر المحيط  ٓ)



292 

 

ذيكٍا( استعارة لمعنى شدة الحذر كمبلزمتو ؛ ألفَّ  قاؿ ابف عاشكر : ))كلفظ )خي
حقيقة األخذ تناكؿ الشيء الذم كاف بعيدنا عنؾ ، كلمَّا كاف النسياف كالغفمة 

اء كاف التذكر كالتيقظ يشبياف أخذ الشيء بعد إلقائو ، يشبياف البعد كاالتق
(}األعراؼ :  ًذ اٍلعىٍفكى { كقكليـ : أخذ عميو عيدنا ُٗٗكقكلو تعالى : )خي

كميثاقنا ، كليس الحذر مجازنا في السبلح كما تكىمو كثير ، فإفَّ ا تعالى 
تى  ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكٍا ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي (}النساء : قاؿ في اآلية األخرل : )كى { فعطؼ َُِييـٍ

مما يدؿ عمى أفَّ السبلح غير الحذر ، كعمى أفَّ معنى  (ٔ)السبلح عميو((
( ىك غير معنى : خذكا أسمحتكـ ؛ ألنَّو ال يصح  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى قكلو تعالى : )خي

 عطؼ الشيء عمى نفسو .
ككاف بإمكاف الحيرم كبعض المفسريف أف يدرككا بكؿ يسر ككضكح 

حذر أريد بو غير السبلح ، لك أنَّيـ أمعنكا النظر في الشاىد الثاني الذم أفَّ ال
ـٍ فىأىقىٍمتى لىييـي  ذىا كينتى ًفيًي كرد في سكرة النساء نفسيا ، كىك كقكلو تعالى : )كىاً 

ديكٍا فى  تىييـٍ فىًإذىا سىجى ذيكٍا أىٍسًمحى ٍليىٍأخي ٍنييـ مَّعىؾى كى ـٍ طىآًئفىةه مّْ ٍميىكيكنيكٍا ًمف الصَّبلىةى فىٍمتىقي
ـٍ  تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكٍا ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي مُّكٍا مىعىؾى كى مُّكٍا فىٍمييصى ـٍ ييصى ٍلتىٍأًت طىآًئفىةه أيٍخرىل لى ـٍ كى كىرىآًئكي

ٍيمىةن كىا مىٍيكيـ مَّ ـٍ فىيىًميميكفى عى ـٍ كىأىٍمًتعىًتكي ًتكي ٍف أىٍسًمحى كٍا لىٍك تىٍغفيميكفى عى دَّ الًَّذيفى كىفىري ًحدىةن كى
عيكٍا  ى أىف تىضى ـٍ أىذنل مّْف مَّطىرو أىٍك كينتـي مٍَّرضى ـٍ ًإف كىافى ًبكي مىٍيكي نىاحى عى كىالى جي

ـٍ ًإفَّ الٌموى أىعىدَّ ًلٍمكىاًفًريفى عىذىابنا مًُّييننا(                                   كي ذيكٍا ًحٍذرى ـٍ كىخي تىكي   أىٍسًمحى
( كقاؿ تعالى :  قاؿ القرطبي : ))قكلو تعالى تىييـٍ ذيكٍا أىٍسًمحى ٍليىٍأخي : )كى

( ىذا كصاة بالحذر ، كأخذ السبلح ؛ لئبلَّ يناؿ  ـٍ تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكٍا ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي )كى
( يعني َََالعدك أممو ، كيدرؾ فرصتو ـٍ تىيي ذيكٍا أىٍسًمحى ٍليىٍأخي قاؿ ابف عباس )كى

ية ال تحارب ، كقاؿ غيره : ىي الطائفة التي كجاه العدك ؛ ألفَّ المصمّْ 
المصمّْية ، أم : كليأخذ الذيف صمُّكا أكالن أسمحتيـ ، ذكره الزجاج ، قاؿ : 

                                                 

 ُّٖ/ْ( التحرير كالتنكير  ُ)
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كيحتمؿ أف تككف الطائفة الذيف ىـ في الصبلة أيًمركا بحمؿ السبلح ، أم : 
فمتقـ طائفة منيـ معؾ، كليأخذكا أسمحتيـ ؛ فإنَّو أرىب لمعدك ، النحاس : 

جميع ؛ ألنَّو أىيب لمعدك ، كيحتمؿ أف يككف ًلمَّتي كجاه يجكز أف يككف لم
العدك خاصة ، قاؿ أبك عمر : أكثر أىؿ العمـ يستحبكف لممصمي أخذ 
 ) ـٍ تىيي ذيكٍا أىٍسًمحى ٍليىٍأخي سبلحو إذا صمَّى في الخكؼ ، كيحممكف قكلو تعالى : )كى

بو ندبنا ، عمى الندب ؛ ألنَّو شيء لكال الخكؼ لـ يجب أخذه ، فكاف األمر 
لخكؼ كاجب ؛ ألمر ا بو ، كقاؿ أىؿ الظاىر : أخذ السبلح في صبلة ا

لمف كاف بو أذل مف مطر ، فإف كاف ذلؾ جاز لو كضع سبلحو ، قاؿ  إالٌ 
ابف العربي : إذا صمكا أخذكا سبلحيـ عند الخكؼ ، كبو قاؿ الشافعي ، كىك 

نَّو لك كجب عمييـ حمميا نصُّ القرآف ، كقاؿ أبك حنيفة : ال يحممكنيا ؛ أل
نَّما كجب  لبطمت الصبلة بتركيا ، قمنا : لـ يجب حمميا ألجؿ الصبلة ، كا 

عمييـ قكةن كنظرنا((
(ٔ) 

( أم : الطائفة التي تصمي  ـٍ تىيي ذيكٍا أىٍسًمحى ٍليىٍأخي كقاؿ الشككاني : )))كى
نكا أم : غير كاضع لو ، كليس المراد األخذ باليد ، بؿ المراد أف يكك َََمعو

حامميف لسبلحيـ ليتناكلكه مف قرب إذا احتاجكا ، كليككف ذلؾ أقطع لرجاء 
ٍلتىٍأًت طىآًئفىةه أيٍخرىل( كىي القائمة في َََعدكىـ مف إمكاف فرصتو فييـ )كى

( عمى الصفة التي كانت عمييا  مُّكٍا مىعىؾى مقابمة العدك التي لـ تصؿّْ )فىٍمييصى
ذيكٍا(  ٍليىٍأخي ( زيادة الطائفة األكلى )كى ـٍ تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى أم : ىذه الطائفة األخرل )ًحٍذرىىي

التكصية لمطائفة األخرل بأخذ الحذر مع أخذ السبلح ، قيؿ : كجيو أفَّ ىذه 
المرَّة مظنَّة لكقكؼ الكفرة عمى ككف الطائفة مع النبي صمى ا عميو كسمـ 

                                                 

 ِٗٔ-ِٖٔ/ٓ( الجامع ألحكاـ القرآف  ُ)
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ميف لمحرب ؛ في شغؿ شاغؿ ، كأمَّا في المرة األكلى فربما يظنكنيـ قائ
  (ٔ) كقيؿ : ألفَّ العدك ال يؤخر قصده عف ىذا الكقت ؛ ألنَّو آخر الصبلة((

( أم :  ـٍ ذيكٍا( أم : الطائفة األخرل )ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي كقاؿ اآللكسي : )))كى
ف بو مف اآلالت ؛ كلذا أثبت لو األخذ تخييبلن ،  احترازىـ ، كشبيو بما ييتحصَّ

الَّ فيك أمر معنكم ، كال ( عميو ؛ كا  تىييـٍ  يضر عطؼ قكلو سبحانو )كىأىٍسًمحى
كما في قكلو تعالى : )كىالًَّذيفى تىبىكَّؤيكا الدَّارى َََلمجمع بيف الحقيقة كالمجاز

(}الحشر :  كلعؿ زيادة األمر بالحذر ، كما قاؿ شيخ اإلسبلـ َََ{ٗكىاأليمىافى
ئفة القائمة مع ، في ىذه المرة ؛ لككنيا مظنة لكقكؼ الكفرة عمى ككف الطا

النبي صمى ا عميو كسمـ في شغؿ شاغؿ ، كأمَّا قبميا فربما يظنكنيـ قائميف 
( حيث رخَّص ليـ في كضعيا َََلمحرب ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ـٍ كىخي تىكي عيكٍا أىٍسًمحى )أىف تىضى

إذا ثقؿ عمييـ حمميا كاستصحابيا بسبب مطر، أك مرض ، كأيمركا بعد ذلؾ 
( أم : بعد إلقاء السبلح لمعذر بالتيقظ كاالحتياط ف ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى قاؿ سبحانو )كىخي

  (ٕ) ؛ لئبلَّ ييجـ عميكـ العدٌك غيمة((
ففي كٌؿ ما سبؽ مف كبلـ تأكيد أفَّ الحذر غير السبلح ، كأفَّ قكلو 
( ىك غير : خذكا أسمحتكـ ، كأفَّ الفرؽ بينيما كبير ؛  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى تعالى : )كخي

الحذر أمر معنكم ، كالرماح أك السبلح شيء حٌسي ، بؿ الحذر ال ذلؾ أفَّ 
يعني السبلح ال حقيقة كال مجازنا ، كما قاؿ ابف عاشكر فيما تقدـ ))كليس 
الحذر مجازنا في السبلح كما تكىمو كثير ، فإفَّ ا تعالى قاؿ في اآلية 

(}الن ـٍ تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكٍا ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي { فعطؼ السبلح َُِساء : األخرل : )كى
                                                                                    (ٖ)عميو((

                                                 

 ّْٔ-ِْٔ/ُ( فتح القدير  ُ)

 ُُّ/ّ( ركح المعاني  ِ)

 ُّٖ/ْ( التحرير كالتنكير  ّ)
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ذيكٍا  ٍليىٍأخي ففي الشاىد الثاني في سكرة النساء تجد أنَّو تعالى مرة قاؿ  )كى
( فأمر بأخذ السبلح مف دكف األمر بأخذ الحذر ، كمرة ق ـٍ تىيي اؿ تعالى : أىٍسًمحى

( فأمر بأخذ الحذر كالسبلح ، كمرة قاؿ تعالى :  ـٍ تىيي ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكٍا ًحٍذرىىي ٍليىٍأخي )كى
( فأمر صراحة بأخذ الحذر مف دكف األمر  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ـٍ كىخي تىكي عيكٍا أىٍسًمحى )أىف تىضى
بأخذ السبلح ، بؿ أمر بكضعو ، فاختمفت ىذه التراكيب الثبلثة ؛ الختبلؼ 

لمقاـ كالمعنى المراد ؛ فقصر الحذر عمى معنى الرماح كما زعـ الحيرم ا
ا البحث في مدلكؿ قكلو تعالى في ىذه المكاضع الثبلثة ، كلماذا  عطَّؿ تمامن
اختمفت تراكيبيا ، كمف ثىَـّ ألغى البحث في كشؼ سر ىذا االختبلؼ ، كال 

عف ببلغة القرآف  أدرم كيؼ تسنَّى لمزركشي أف يزعـ أفَّ كتب الكجكه تكشؼ
، بؿ العكس ىك الصحيح أنَّيا كتب تطمس ما في كتاب ا مف ببلغة 

عجاز   كا 
ٍعؿي الحذر بمعنى الرماح كما قاؿ الحيرم ، يعدُّ تحريفنا لداللة  كجى
المفظ في التفسير ، بؿ طاؿ ىذا التحريؼ حتى المغة ، فقد تقدـ تعريؼ 

ز ، كلـ تجد في كتب المغة مف ذكر الحذر في المغة أنَّو يعني التيقظ كالتحر 
 أنَّو يعني الرماح أك السبلح .

كمما يدؿ عمى تعمد الحيرم ليذا الكجو أنَّو ال يصح تقديره في قكلو 
( ألنَّو كيؼ يصح أف يككف  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ـٍ كىخي تىكي عيكٍا أىٍسًمحى تعالى : )أىف تىضى

تكـ ؛ ألفَّ في ذلؾ التقدير أك المعنى : أف تضعكا أسمحتكـ كخذكا أسمح
ا بيف أخذ السبلح كتركو .  تناقضن

كالقكؿ بيذا الكجو لـ يقؼ عف حدّْ التحريؼ ، بؿ تعدَّاه إلى تغيير 
الحكـ المراد ، فجعؿ الحذر بمعنى الرماح أك السبلح في قكلو تعالى : 
( كبتقدير : كخذكا رماحكـ أك أسمحتكـ ، يككف المعنيُّكف بي ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ذا )كىخي

الخطاب قد عصكا ا سبحانو إذا لـ يأخذكا السبلح ؛ ألنَّيـ مأمكركف بأخذه  
حسب ىذا الكجو كتقديره ، بينما ال يككف ىناؾ عصياف إذا لـ يأخذكا السبلح 
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( ألنَّو لـ يأمرىـ فيو بأخذه ، بؿ أمرىـ  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ؛ حسب قكلو تعالى : )كىخي
كىك أىـٌ كأكلى مف حمؿ السبلح مف دكنو ؛  باالحذر ، كىك التيقظ كالتحرز ،

ألنَّو ما الفائدة مف حممو ، كىـ غافمكف ؟! ألفَّ غفمة المدججيف بالسبلح كثيرنا 
 ما تككف سببنا لقتميـ ، أك أسرىـ كاغتناـ اسمحتيـ . 

فقد جعؿ أصحاب كتب  الحذر والخوؼ :الثانية : طريقة الترادؼ :  
بمعنى الخكؼ ، كىك قريب مف معنى الحذر ، الكجكه الحذر في الكجو األكؿ 

 ) لىى الٌمًو اٍلمىًصيري ـي الٌموي نىٍفسىوي كىاً  ذّْريكي ييحى قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى : )كى
))يعني تعالى ذكره بذلؾ : كيخكفكـ ا مف نفسو أف ترتكبكا معاصيو ، أك 

يكـ حشركـ لمكقؼ تكالكا أعداءه ؛ فإفَّ  مرجعكـ كمصيركـ بعد مماتكـ ، ك 
الحساب ، يعني بذلؾ : متى صرتـ إليو ، كقد خالفتـ ما أمركـ ا بو كأتيتـ 
ما نياكـ عنو مف اتخاذ الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف ، نالكـ مف عقاب 
ربكـ ما ال قبؿ لكـ بو ، يقكؿ : فاتقكه كاحذركا أف ينالكـ ذلؾ منو ؛ فإنَّو 

 (ٔ) شديد العقاب((
يت مف قبؿ غير مرة أفَّ تفسير اآليات يراد منو في كتب لقد نبَّ 

التفسير إيضاح المعنى ، فالمفسركف ال يعنكف أف تككف عبارات تفسيرىـ 
تعني الكبلـ المفسَّر بعينو ، كما ىك حاؿ القكؿ بالكجكه في كتب الكجكه ؛ 

ـي( في بدء كبلمو بدال ذّْريكي ييحى لة الخكؼ ؛ لذلؾ تجد الطبرم فسَّر قكلو تعالى )كى
ألفَّ غايتو كانت إيضاح معنى كبلـ ا سبحانو لمقارئ ؛ لذلؾ بدأ كبلمو 
بقكلو : ))يعني تعالى ذكره بذلؾ(( لكف بعد أف شعر أفَّ المعنى قد اتضح ، 
عاد كفسره بأقرب األلفاظ الدالة عميو ؛ لذلؾ فسره بقكلو  : ))يقكؿ : فاتقكه 

و شديد العقاب(( فالحذر يعني الحذر بعينو ؛ كاحذركا أف ينالكـ ذلؾ منو ؛ فإنَّ 

                                                 

 ِٗٔ/ّ( جامع البياف  ُ)
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ـي الٌموي  ذّْريكي ييحى لذلؾ جعؿ ابف عاشكر انتصاب )نىٍفسىوي( في قكلو تعالى : )كى
  (ٔ)نىٍفسىوي( كانتصاب االسـ في باب التحذير

فالحذر ال يعني الخكؼ ، فمكؿّْ لفظ قرآني تعريفو كمعناه كاستعمالو ، 
اللتو ، فقد أجمع مثبلن أىؿ المغة ، كما تقدـ فجعمو بمعنى لفظ آخر تحريؼ لد

، عمى تعريؼ الحذر بأنَّو يعني التحرز ، كمع ذلؾ فقد قاؿ العسكرم في 
))الفرؽ بيف الحذر كاالحتراز ، أفَّ االحتراز ىك التحفظ مف الشيء المكجكد ، 

ذلؾ  (ٕ)كالحذر ىك التحفظ مما لـ يكف ، إذا عمـ أنَّو يككف ، أك ظفَّ ذلؾ((
فَّ المفظ ، كال سيما المفظ القرآني ، ال يطابؽ معناه إاٌل المفظ نفسو ، ىذه أ

الحقيقة التي يجب أف نسمّْـ بيا تسميمنا ، تجعؿ كتب الكجكه كتب تحريؼ مف 
جية ، ككتب المعنى ليا مف جية أخرل ؛ ألفَّ معنى كؿَّ لفظ ىك غير 

ف عي  ًعؿ كجينا لو ، بؿ كا  ف جي رّْؼ في المغة أحدىما معنى المفظ اآلخر ، كا 
ًعؿ بمعناه   باآلخر ، كجي

كجعؿى الحيرم الحذر في الكجو الثالث بمعنى : الشاككف في السبلح 
( كقاؿ : كمف قرأ  كفى اًذري ًميعه حى نَّا لىجى المستعدكف لمحرب ، في قكلو تعالى : )كىاً 

 بغير األلؼ فقيؿ : فزعكف 
ًذر : مادة كاحدة ، فمعناىما ك  احد ، كاالختبلؼ بينيما كالحاذر ، كالحى

يككف في داللة الصيغة ال في داللة الجذر ، قاؿ األزىرم : ))قرأ ابف كثير ، 
( بألؼ ،  كفى اًذري ( بغير ألؼ ، كقرأ الباقكف )حى كفى ًذري كأبك عمرك ، كيعقكب )حى
ًذره ، كأمَّا الحاذر فيك الذم  ذىرنا : فبلف حى ًبؿى حى كالعرب تقكؿ لمرجؿ الذم جي

( كفسَّره : إنَّا يىٍحذىري  كفى اًذري عند حادث يحدث ، كركل ابف عباس أنَّو قرأ )حى
ذكك أداة مف السبلح ، كأفَّ المعنى : إنَّا نأخذ حذرنا مف عدكنا بسبلحنا ، 

                                                 

 ٕٓ/ّ( التحرير كالتنكير  ُ)

 َِٕ( الفركؽ المغكية ص  ِ)
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جعؿى الحاذر بمعنى المستعد ؛ ( ٔ) فالحاذر : المستعدُّ ، كالحًذر : المتيقّْظ((
الحاجة إليو ؛ ألفَّ الحاذر اسـ ألنَّو يعني الحذر المكقت الذم يككف عند 

ًذر  فاعؿ فيك قريب مف معنى فعمو الذم يفيد معنى الحدكث ، كجعؿ الحى
ًذر صفة مشبَّية تفيد  بمعنى المتيقّْظ ؛ ألنَّو أريد بو اليقظة الدائمة ، كالحى
الدكاـ ، فالحذر يعني الحذر بعينو ، أمَّا االستعداد لمعدك بحمؿ السبلح فيذا 

قاؿ الزمخشرم : في تفسير اآلية : ))نحف قكـ مف عادتنا التيقُّظ  مف لكازمو ،
ذىر ، كاستعماؿ الحـز في األمكر (َََ، كالحى كفى ًذري ًذر : َََكقرئ )حى فالحى

نَّما  التيقُّظ ، كالحاذر : الذم يجدد حذره ، كقيؿ : المؤدم في السبلح ؛ كا 
ذىرنا كاحتياطنا لنفسو(( يفعؿ ذلؾ حى
 (ٕ)     

ذكر الحيرم كالدامغاني لمدرجة في القرآف الدرجة والدرجات : -ٖ 
 الكريـ خمسة أكجو :  

مىٍيًيفَّ  الكجو األكؿ : الفضؿ كالفضائؿ اًؿ عى ًلمرّْجى كقكلو تعالى : )كى
كييـه(}البقرة :  ةه كىالٌموي عىًزيزه حى ذىا ًقيؿى ِِٖدىرىجى { أم : فضيمة كقكلو تعالى : )كىاً 

كا كا فىانشيزي ـى  انشيزي ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي
(}المجادلة :  اتو  { أم : فضائؿ في الدرجات ُُدىرىجى

قِّا لَّييـٍ  ـي اٍلميٍؤًمنيكفى حى الكجو الثاني :  الجنة ، كقكلو تعالى : )أيٍكلىػًئؾى ىي
ًرٍزؽه  ٍغًفرىةه كى مى ـٍ كى بًّْي اته ًعندى رى (}األنفاؿ :  دىرىجى ًبيره ا تىٍعمىميكفى خى المَّوي ًبمى  {  ْكىًريـه ى

اًت ذيك  ًفيعي الدَّرىجى الكجو االثالث السماكات ، كقكلو تعالى : )رى
 {  ُٓاٍلعىٍرًش(}غافر : 

                                                 

عرابو لمزجاج  ّْٕات ص ( معاني القراء ُ) ة في  ُٕ/ْكينظر : معاني القرآف كا  كالحجَّ
كالمحػرر الػكجيز  ّْٓ/ّكالكسيط لمكاحدم  ْٖ/ْعمؿ القراءات السبع ألبي عمي النحكم 

  َْ/ٔكزاد المسير  ِِّ/ْالبف عطية 

 َِٖكمدارؾ التنزيؿ ص  ُّٖ/ْكينظر : أنكار التنزيؿ  َّٔ-َّٓ/ّ( الكشاؼ  ِ)
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فىٍعنىا  الكجو الرابع : الدرجات : زيادة الماؿ كالكلد ، كقكلو تعالى : )كىرى
اتو  ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي ا سيٍخًريِّا(}الزخرؼ :  بىٍعضى ييـ بىٍعضن { ًِّليىتًَّخذى بىٍعضي

 أم : منازؿ الماؿ كالكلد 
اته  ًلكيؿٍّ دىرىجى الكجو الخامس : الدرجات : الثكاب ، كقكلو تعالى : )كى

ًمميكا(}األحقاؼ :   (ُ){ ُٗمّْمَّا عى
 األكجو المذككرة مختمقة بطريقتيف : 

خالؼ المعنى المراد : فقد جعؿ : جعؿ المفظ بمعاني ما أفاد ك  األكلى
اته  ـٍ دىرىجى الحيرم الدرجات في الكجو الثاني بمعنى الجنة في قكلو تعالى : )لَّيي
( كالمراد مف الدرجات الدرجات بعينيا ، كىذا ما جاء في كتب  ـٍ بًّْي ًعندى رى
( ليؤالء  اته ـٍ دىرىجى التفسير ، قاؿ الطبرم : ))يعني جؿ ثناؤه بقكلو )لَّيي

نيف الذيف كصؼ ا جؿ ثناؤه صفتيـ درجات ، كىي مراتب المؤم
كقاؿ  (ِ)كعف ابف محيريز : قاؿ : الدرجات سبعكف درجة((َََرفيعة

( أم : ليـ منازؿ في الرفعة عمى قدر  اته ـٍ دىرىجى الزجاج : ))قكلو تعالى : )لَّيي
  (ْ)))كقاؿ عطاء : يعني درجات الجنة يرتقكنيا بأعماليـ(( (ّ) منازليـ((

فمكؿٍّ مف الدرجات كالجنة داللتيا ، فالفرؽ بينيما ظاىر ، كأظير 
منو أفَّ الدرجات جمع كالجنة مفرد ، فالدرجات ال تعني الجنة بؿ تعني 

 درجاتيا ، فجعميا بمعناىا تحريؼ ظاىر لداللتيا في المغة كالتفسير       

                                                 

 . ُِٓكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  َِٖ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)

 ُُ/ْكينظر : تفسير القرآف العظيـ البف كثير  ُِْ/ٗ( جامع البياف  ِ)

عرابو  ّ)  ِّٓ/ِ( معاني القرآف كا 

 ِْْ/ّكزاد المسير البف الجكزم  ْْْ/ِ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ْ)
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 كجعؿ الحيرم الدرجات في الكجو االثالث بمعنى السماكات ، في
ا في التفسير  اًت ذيك اٍلعىٍرًش( كىذا كجو قيؿ بو أيضن ًفيعي الدَّرىجى قكلو تعالى : )رى

 كالمراد أنَّو سبحانو جعميا درجات سماء فكؽ سماء ، كلك صحَّ ىذا الكجو 
مىؽى سىٍبعى سىمىاكىاتو ًطبىاقنا(}الممؾ :  { فالفرؽ ّطباؽ ، كقكلو تعالى : )الًَّذم خى

صكؼ ، فجعؿ السماكات بمعنى الدرجات تحريؼ ظاىر بيف الصفة كالمك 
ظاىر ، كىذه ىي الطريقة الخامسة التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه ، كىي 

   (ُ)عدـ جعؿ المكصكؼ بمعناه بؿ بمعنى صفة مف صفاتو
ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ جعؿ الدرجات بمعنى السماكات ، 

اًت( قاؿ  (ِ)ىك قكؿ قيؿ بو ضمف عدة أقكاؿ ًفيعي الدَّرىجى قاؿ الكاحدم : )))رى
عطاء عف ابف عباس : يريد درجاتكـ ، كالرفيع بمعنى الرافع ، كالمعنى : أنَّو 

كقاؿ ابف عطية : ))قكلو تعالى  (ّ)يرفع درجات األنبياء كاألكلياء في الجنة((
اًت( صفاتو العمى ، كعبَّر بما يقرب ألفياـ السامع ًفيعي الدَّرىجى يف ، كيحتمؿ )رى

اًت( التي يعطييا لممؤمنيف ، كيتفضَّؿ بيا عمى عباده  ًفيعي الدَّرىجى أف يريد بػ( )رى
اًت( أم :  (ْ) المخمصيف في الجنة(( ًفيعي الدَّرىجى كقاؿ القرطبي : ))كمعنى )رى

كقاؿ يحيى بف سبلـ : ىك رفعة درجة أكليائو في الجنة ، َََرفيع الصفات
رافع ، فعيؿ بمعنى فاعؿ ، كىك عمى القكؿ األكؿ  فػ)رفيع( عمى ىذا بمعنى

مف صفات الذات ، كمعناه : الذم ال أرفع قدرنا منو ، كىك المستحؽ لدرجات 
                                          ( ٓ)المدح كالثناء ، كىي أصنافيا كأبكابيا ال مستحؽ ليا غيره((

                                                 

 طرائؽ اختبلؽ الكجكه في كتب الكجكه / الطريقة الخامسة ( ينظر كتابي : ُ)

 ِِٓ/ُٓ( ينظر : الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ِ)

 ٕ/ْ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ّ)

 ِٕ/ٕكينظر : زاد المسير  َٓٓ/ْ( المحرر الكجيز  ْ)

 ِِٓ/ُٓ( الجامع ألحكاـ القرآف  ٓ)
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مفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر ال
، كاختيار أحدىا أك أضعفيا ، ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني 
التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه 
الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ ، فإنَّيا تدخؿ في 

 التفسير . باب الخيانة العممية في 
كجعؿ الدامغاني الدرجات في الكجو الرابع بمعنى : منازؿ الماؿ 
ييـ  اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي ييـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى فىٍعنىا بىٍعضى كالكلد ، في قكلو تعالى : )كىرى
ا سيٍخًريِّا( بؿ المراد الدرجات بعينيا ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية :  بىٍعضن

يـ فييا أرفع مف بعض درجة ، بؿ جعمنا ىذا غنيِّا ، كىذا فقيرنا ))فجعمنا بعض
أم : جعمنا ))بينيـ التفاكت في الرزؽ  (ُ)، كىذا ممكنا ، كىذا مممككنا((

ـٍ فىٍكؽى  (ّ)كالتفاكت في الحرية كالرؽ (ِ) كغيره(( يي ))كمعنى : )كىرىفىٍعنىا بىٍعضى
( أنَّو فاضؿ بينيـ فجعؿ بعضيـ اتو أفضؿ مف بعض في الدنيا  بىٍعضو دىرىجى

بالرزؽ ، كالرياسة ، كالقكة ، كالحرية ، كالعقؿ ، كالعمـ ، ثـ ذكر العمة لرفع 
ا سيٍخًريِّا((( ييـ بىٍعضن  (ْ) درجات بعضيـ عمى بعض ، فقاؿ )ًليىتًَّخذى بىٍعضي

فالمراد إذف مف الدرجات الدرجات بعينيا ، كبمعناىا العاـ ، كقصرىا 
 لكلد تحريؼ لداللتيا ، كىدـ لعمكميا .عمى درجتي الماؿ كا

الثانية : طريقة الترادفؼ : فقد جعؿ الحيرم كالدامغاني الدرجة 
كالدرجات في الكجو األكؿ بمعنى الفضؿ كالفضائؿ ، كالفضؿ غير الدرجة ، 
كالدليؿ عمى ذلؾ أمراف ، األكؿ  : أفَّ أىؿ المغة فرقكا بينيما في التعريؼ ، 

                                                 

 ُّْ/ٕالمسير  كينظر : زاد َٖ/ِٓ( جامع البياف  ُ)

 َٗ/ٓ( أنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ِ)

 َٔ/ُٔ( الجامع ألحكاـ القرآف  ّ)

 ُٗٔ/ْ( فتح القدير  ْ)
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ي الدرجة  : ))الداؿ كالبلـ كالجيـ أصؿ كاحد يدؿُّ عمى فقد قاؿ ابف فارس ف
مضيّْ الشيء ، كالمضيّْ في الشيء ، مف ذلؾ قكليـ : درج الشيء : إذا 

 (ُ)مضى لسبيمو ، كرجع فبلف أدراجو : إذا رجع في الطريؽ الذم جاء منو((
 كقاؿ الراغب :  ))الدرجة نحك المنزلة ، لكف يقاؿ لممنزلة درجة إذا اعتبرت
بالصعكد دكف االمتداد عمى البسيط كدرجة السطح كالسمـ ، كييعبَّر بيا عف 
ةه كىالٌموي عىًزيزه  مىٍيًيفَّ دىرىجى اًؿ عى ًلمرّْجى المنزلة الرفيعة ، قاؿ تعالى : )كى

كييـه(}البقرة :  (}األنفاؿ : ِِٖحى ـٍ بًّْي اته ًعندى رى ـٍ دىرىجى { ْ{ كقاؿ تعالى : )لَّيي
                 (ِ)الرجاؿ عمييفَّ في العقؿ كالسياسة كنحك ذلؾ(( تنبيينا لرفعة منزؿ

كقالكا في الفضؿ إنَّو : ))أصؿ صحيح يدؿ عمى زيادة في شيء مف 
فَّ ))الفضؿ  (ّ) ذلؾ : الفضؿ : اإلحساف كالزيادة ، كاإلفضاؿ : اإلحساف(( كا 

فالدرجة  (ْ) في األصؿ : الزيادة ، كيستعار في مكاضع تدؿ عمييا القرينة((
ؿى الٌموي  يعني الزيادة ، فقكلو تعالى مثبلن تعني المنزلة ، كالفضؿ  فىضَّ : )كى

مىى اٍلقىاًعًديفى أىٍجرنا عىًظيمنا } اًىًديفى عى اتو مٍّْنوي(}النساء : ٓٗاٍلميجى { ٔٗ-ٓٗ{ دىرىجى
 معناه : كزاد ا المجاىديف عمى القاعديف منازؿ كدرجات 

كاألمر الثاني : عدـ صحة كقكع الدرجة مكقع الفضؿ ، كتكاد تككف  
ـٍ  ٍمتيكي ىذه القضية عامَّة ، كليس في تراكيب معينة ، كقكلو تعالى : )كىأىنّْي فىضَّ

(}البقرة :  مىى اٍلعىالىًميفى نَّي درَّجتكـ عمى العالميف ْٕعى { فبل يصح أف يقاؿ : كا 
(}البقرة :  ، كقكلو تعالى : )فىمىٍكالى فىٍضؿي  اًسًريفى تيوي لىكينتـي مّْفى اٍلخى ـٍ كىرىٍحمى مىٍيكي المًَّو عى

{ فبل يصح أف يقاؿ : فمكال درجة ا عميكـ ، كقكلو تعالى : )بىٍغيان أىف ْٔ
                                                 

 ُِٗ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُْٕ( المفردات ص  ِ)

 ّٕٗكينظر : المفردات لمراغب ص  ّٕٗ( مقاييس المغة ص  ّ)

 . َِِ( نزىة  األعيف ص  ْ)
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مىى مىف يىشىاءي(}البقرة :  { كقكلو تعالى : )كىالى تىنسىكيٍا َٗيينىزّْؿي الٌموي ًمف فىٍضًمًو عى
(}البقرة : اٍلفىٍضؿى بىٍينىكي  ا تىٍعمىميكفى بىًصيره لىػًكفَّ ِّٕـٍ ًإفَّ الٌموى ًبمى { كقكلو تعالى : )كى

(}البقرة :  مىى اٍلعىالىًميفى { أيصح أف يقاؿ : كلكفَّ ا ذك ُّٓالٌموى ذيك فىٍضؿو عى
مىٍيؾى  كىافى فىٍضؿي الٌمًو عى درجة عمى العالميف ؟! كفي قكلو تعالى : )كى

{ كال يقتصر األمر عمى عدـ صحة كقكع الدرجة ُُّعىًظيمنا(}النساء : 
مكقع الفضؿ ، بؿ يتعداه إلى تغيير المعنى ، ففي اآلية إثبات فضؿ ا عمى 
رسكلو ، كلك حممنا الدرجة محؿ الفضؿ ، كقيؿ : ككانت درجة ا عميؾ 

 عظيمة ، النتفى إثبات ىذا الفضؿ  
ى الثكاب ، فقاؿ كجعؿ الدامغاني الدرجات في الكجو الخامس بمعن

اته مّْمَّا  ًلكيؿٍّ دىرىجى ما نصو  : ))الدرجات : الثكاب ، قكلو تعالى : )كى
ًمميكا(}األحقاؼ :  { يعني : لممؤمنيف في الجنة منازؿ كقصكرنأ ، ُٗعى

  (ُ) كلمكافريف في النار دركات بما عممكا((
اته مّْمَّا عىمً  ًلكيؿٍّ دىرىجى ميكا( أم : منازؿ كقاؿ ابف الجكزم : ))ثـ قاؿ )كى

كمراتب بحسب ما اكتسبكه مف إيماف ككفر ، فيتفاضؿ أىؿ الجنة في الكرامة 
ًمميكا(  (ِ)، كأىؿ النار في العذاب(( اته مّْمَّا عى ًلكيؿٍّ دىرىجى كقاؿ الشككاني : )))كى

أم : لكؿ فريؽ مف الفريقيف المؤمنيف كالكافريف مف الجف كاإلنس مراتب عند 
قاؿ ابف زيد : درجات أىؿ النار في ىذه اآلية تذىب سفبلن ،  ا يكـ القيامة

 (ّ) كدرجات أىؿ الجنة تذىب عمكِّا((
فميس المراد مف الدرجات الثكاب بؿ درجاتو ، كالجدير بالذكر أفَّ 
الدامغاني نفسو بعد أف أثبت كجو الثكاب لمدرجات عاد فأبطؿ ىذا الكجو عند 

                                                 

 ُِٓ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 ُٕٔ/ٕ( زاد المسير  ِ)

 ِٓ/ٓ( فتح القدير  ّ)
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يعني : لممؤمنيف في الجنة منازؿ كقصكرنأ ، تفسيره لمشاىد كقكلو المذككر : ))
كلمكافريف في النار دركات بما عممكا(( فالمراد إذف مف الدرجات الدرجات 

 بعينيا ، كجعميا بمعنى الثكاب تحريؼ لداللتيا .

قاؿ الدامغاني : ))تفسير الذىاب عمى ستة أكجو : الذىاب : -ٗ
 ذىاب بعينو ، كاالستيفاء .الكبلـ ، كالدعكة ، كاليجرة ، كاالنفراد ، كال

فكجو منيا : الذىاب : الكبلـ ، قكلو تعالى : )فىأىٍيفى 
(}التككير :  { يعني : أيف تذىبكف في اعتقادكـ فيو ؟ عمى مذىب ِٔتىٍذىىبيكفى

 فبلف ، ليس يعنكف الذىاب بعينو .
كالكجو الثاني : الذىاب ىي الدعكة ، قاؿ ا تعالى : )اٍذىىٍب ًإلىى 

 { ًِْفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى(}طو : 
قىاؿى ًإنّْي ذىاًىبه  كالكجو الثالث : الذىاب : اليجرة ، قكلو تعالى : )كى

بّْي سىيىٍيًديًف(}الصافات :   { يعني مياجر إلى ربي حيث يطاع ًٗٗإلىى رى
: الذىاب : االنفراد بالشيء ، قكلو تعالى : )ًإذنا لَّذىىىبى  كالكجو الرابع

مىؽى(}المؤمنكف :   {ُٗكيؿُّ ًإلىوو ًبمىا خى
كالكجو الخامس : الذىاب بعينو ، قكلو تعالى : )قىاليكٍا يىا ميكسىى ًإنَّا 

بُّؾى فىقىاًتبل  مىيىا أىبىدنا مَّا دىاميكٍا ًفييىا فىاٍذىىٍب أىنتى كىرى ًإنَّا ىىاىينىا لىف نٍَّدخي
(}المائدة :   {ِْقىاًعديكفى

كالكجو السادس : الذىاب : االستيفاء ، قكلو تعالى : )أىٍذىىٍبتيـٍ 
ـي الدٍُّنيىا(}األحقاؼ :  يىاًتكي ـٍ ًفي حى  (ُ) { أم : استكفيتـ الطيبات((َِطىيّْبىاًتكي

قاؿ ابف فارس : ))الذاؿ كالياء كالباء أصيؿ يدؿُّ عمى حسف كنضارة 
كبقي أصؿ آخر ، كىك ذىاب الشيء ميضٌيو ، َََذلؾ الذىب معركؼ مف

                                                 

 ِِّ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)



315 

 

كقاؿ الراغب :  (ُ)يقاؿ : ذىىىبى يىذىىبي ذىىابنا كذيىكبنا ، كقد ذىب مذىبنا حسننا((
كالذَّىاب الميضي ، يقاؿ : ذىب بالشيء كأذىبو ، َََ))الذىب معركؼ

قى  اؿى ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى كيستعمؿ ذلؾ في األعياف كالمعاني ، قاؿ ا تعالى : )كى
بّْي سىيىٍيًديًف(}الصافات :  ٍف ًإٍبرىاًىيـى ٗٗرى { كقاؿ تعالى : )فىمىمَّا ذىىىبى عى

ٍكعي(}ىكد  كالمذىب : المعتقىد الذم َََ))كالذىاب : السير كالمركر(ِ){((ْٕالرَّ
   (ّ)يذىب إليو((

 :  األكجو المذككرة مختمقة ، كقد اختمقيا الدامغاني بطريقتيف 
األكلى : جعؿ المفظ بمعاني ما أفاد كخالؼ المعنى : فقد جعؿ  

الدامغاني الذىاب في الكجو األكؿ بمعنى الكبلـ في قكلو تعالى : )فىأىٍيفى 
( مف العبلمات التي ذكرتيا في المقدمة عمى التحريؼ الداللي لمفظ  تىٍذىىبيكفى

قع مكقعو ، كتؤدم القرآني ىك أف تجد األكجو المنسكبة إليو ال يصح أف ت
معناه ، أك ال تتسؽ اتساقو في السياؽ ، فأنت تحس بخمؿ في فصاحة 
التركيب لك جعمتى الذىاب بمعنى الكبلـ ، كجعمت قكلو تعالى : )فىأىٍيفى 
( بتقدير : فأيف تتكممكف ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف جعؿ  تىٍذىىبيكفى

ه كما عرَّفو أىؿ المغة ، قاؿ الذىاب بمعنى الكبلـ ، بؿ أبقكه عمى معنا
( يقكؿ تعالى ذكره : فأيف تذىبكف  الطبرم : ))كقكلو تعالى : )فىأىٍيفى تىٍذىىبيكفى
عف ىذا القرآف ، كتعدلكف عنو ، كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ 

( معناه : فأم طريؽ تسمككف أبيف (ْ)التأكيؿ(( كقاؿ الزجاج : )))فىأىٍيفى تىٍذىىبيكفى

                                                 

 ِّّ-ِِّ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُٖٖ( المفردات ص  ِ)

 ْٖ/ٔ( لساف العرب  ّ)

 ََٕ/ْكينظر : الكشاؼ لمزمخشرم  َُْ/َّ( جامع البياف  ْ)
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كقد تقدـ أفَّ الدامغاني فسَّر شاىد الكجو  (ُ)لطريقة التي بيَّنتي لكـ((مف ىذه ا
األكؿ بقكلو : ))يعني : أيف تذىبكف في اعتقادكـ فيو ؟ عمى مذىب فبلف ، 
ليس يعنكف الذىاب بعينو(( فقد جعؿ الذىاب بعينو ىك الذم يككف في 

ما تقدـ أفَّ الذىاب اإلعياف ، كالذىاب ىنا في المعاني ، كقد بيَّف أىؿ المغة ك
يسستعمؿ في األعياف كفي المعاني ، فيك في كمييما يعني الذىاب بعينو ، 

 كجعمو بغير معناه ىذا تحريؼ لداللتو . 
كجعؿ الذىاب في الكجو الثاني يعني الدعكة في قكلو تعالى : )اٍذىىٍب 

فالفرؽ بينيما ًإلىى ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى( أيف معنى الذىاب مف معنى الدعكة ؟! 
ظاىر ، فجعمو بمعناىا تحريؼ ظاىر ؛ ككيؼ يصٌح أف يككف التقدير : ادع 
إلى فرعكف ؟! كألفَّ المراد أف يدعكه بعد أف يذىب إليو ، قاؿ الطبرم : ))في 
ىذا المكضع كفي الكبلـ محذكؼ استغني )عف ذكره( بفيـ السامع بما ذكر 

ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى( فادعو إلى تكحيد ا منو ، كىك قكلو تعالى : )اٍذىىٍب ًإلىى 
كالدليؿ عمى ذلؾ أنَّو سبحانو أمر مكسى كأخاه بعد ذلؾ أف (ِ)كطاعتو((

{ فىقيكال ّْيدعكاه إلى طاعة ا فقاؿ تعالى  : )اٍذىىبىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى }
 { ّْ-ِْشىى(}طو : لىوي قىٍكالن لَّيّْننا لَّعىمَّوي يىتىذىكَّري أىٍك يىخٍ 

كجعؿ الذىاب في الكجو الرابع بمعنى االنفراد بالشيء ، في قكلو 
ا في كتب التفسير  مىؽى( كىذا ما جاء أيضن تعالى : )ًإذنا لَّذىىىبى كيؿُّ ًإلىوو ًبمىا خى
الَّ  ( بؿ مف التركيب اإلضافي )كيؿُّ ًإلىوو( كا  كىذا الكجو لـ يأت مف لفظ )لَّذىىىبى

لذىاب بالشيء مف معنى االنفراد بو ؟! لذلؾ جاز جعمو بمعنى فأيف معنى ا
االنفراد كغيره مما يحتممو ىذا التركيب ، قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى : 
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مىؽى( ))يقكؿ : إذف العتزؿ كؿ إلو منيـ بما خمؽ مف  )ًإذنا لَّذىىىبى كيؿُّ ًإلىوو ًبمىا خى
تعالى : )ًإذنا لَّذىىىبى كيؿُّ ًإلىوو ًبمىا  كقاؿ الزجاج : ))كقكلو (ُ)شيء فانفرد بو((

مىؽى( أم : طمب بعضيـ مغالبة بعض(( كقاؿ الزمخشرم : ))النفرد كؿ  (ِ)خى
))كامتاز ممكو عف ممؾ  (ّ)كاحد مف اآللية بخمقو الذم خمقو كاستبدَّ بو((

فقد جعؿ أىؿ التفسير الذىاب ، بمعنى االنفراد ، كاالعتزاؿ ،  (ْ)اآلخر((
كطمب المغالبة ، كاالستبداد ، كالتميز ، كىي جميعيا ليست معاني الذىاب ، 
بؿ ىي معاني ما يحتممو التركيب اإلضافي ، كلك جاز أف نجعؿ  الذىاب 

ـى بمعنى االنفراد ، لجاز أف نجعؿ ىذا الكجو لمعمـ في قكلو تعالى : ) ًم قىٍد عى
(}البقرة :  ـٍ بىيي { كالتقدير : قد انفرد كؿ سبط بمشربيـ ، َٔكيؿُّ أينىاسو مٍَّشرى

ـٍ الى  فَّى كيؿُّ نىٍفسو مَّا كىسىبىٍت كىىي كلمتكفية في قكلو تعالى : )ثيَـّ تيكى
(البقرة :  { كالتقدير ثـ تنفرد كؿ نفس بما كسبت ، كلمكجكد في ُِٖييٍظمىميكفى
ًممىٍت(}آؿ عمراف : قكلو تعالى :  { كالتقدير : يـك َّ)يىٍكـى تىًجدي كيؿُّ نىٍفسو مَّا عى

اًدؿي  تنفرد كؿ نفس بعمميا ، كلئلتياف في قكلو تعالى : )يىٍكـى تىٍأًتي كيؿُّ نىٍفسو تيجى
{ كالتقدير : يكـ تنفرد كؿ نفس بالمجادلة عف ُُُعىف نٍَّفًسيىا(}النحؿ : 

ذيكهي(}غافر : نفسيا ، كلميْـّ في قكلو تعا ـٍ ًليىٍأخي { ٓلى : )كىىىمٍَّت كيؿُّ أيمَّةو ًبرىسيكًلًي
ًلتيٍجزىل  كالتقدير : كانفردت كؿ أمَّة بأخذ رسكليا ، كلمجزاء في قكلو تعالى : )ى

ًلتيٍجزىل كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا ُٓكيؿُّ نىٍفسو ًبمىا تىٍسعىى(}طو :  { كقكلو تعالى : )كى
لتقدير : لتنفرد كؿ نفس بكسبيا كسعييا ، فاالنفراد { كاِِكىسىبىٍت(}الجاثية : 

( بؿ ىك ما يدؿ عميو قكلو تعالى : )كيؿُّ ًإلىوو( كىذا  ليس معنى قكلو )لَّذىىىبى
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مف التحريؼ الداللي لمفظ القرآني ، كىك عدـ جعمو بمعناه بؿ بمعنى السياؽ 
  (ُ)كه، كىذه ىي إحدل الطرائؽ التي اتبعيا أىؿ الكجكه في اختبلؽ الكج

كجعؿ الذىاب في الكجو السادس بمعنى االستيفاء في قكلو تعالى : 
ـي الدٍُّنيىا كىاٍستىٍمتىٍعتـي ًبيىا( كجعمو بتقدير : استكفيتـ  يىاًتكي ـٍ ًفي حى )أىٍذىىٍبتيـٍ طىيّْبىاًتكي
الطيبات ، معنى اإلذىاب ىنا كاضح ال يحتاج إلى تعريؼ كتفسير ، كليذا 

ف لـ يتطرقكا إلى تعريفو كتفسيره ، بؿ أبقكه عمى معناه، كجدتي  أكثر المفسري
( أم : ما كيًتبى لكـ حظّّ  ـٍ كمف تعرَّض لتفسيره فسَّره بقكلو : )))أىٍذىىٍبتيـٍ طىيّْبىاًتكي
مف الطيبات إالَّ ما قد أصبتمكه في دنياكـ ، كقد ذىبتـ بو كأخذتمكه ، فمـ يبؽ 

  (ِ) لكـ بعد استيفاء حظكـ شيء منيا((
ًعؿ بمعنى االستيفاء مع  كال ييعدُّ مف التحريؼ الداللي لئلذىاب إذا جي
اإلقرار بأنَّو معنى مفيد ، ال مطابؽ ، كمع اإلقرار بجكاز جعمو بمعاف مفيدة 
ح بو معناه ال عمى أنَّو يعنيو بعينو ،  ر ؛ ألفَّ الغرض مف ذلؾ أف يكضَّ أيخى

مة ، أمَّا عمى أنَّو يعنيو كما ىك الحاصؿ في كتب المغة كالتفسير بصفة عا
 بعينو فيك التحريؼ بعينو ، كىذا ىك الحاصؿ في كتب الكجكه .

كالحقيقة أفَّ االستيفاء غير اإلذىاب فػ))ذىب بو كأذىبو غيريه : 
كقكلو تعالى : ( ْ)كاستكفى الشيءى أخذه بتمامو كلـ ينقص منو شيء (ّ) أزالو((

ٍيؿه لٍّْمميطىفًّْفيفى } (}المطففيف  : { الًَّذيُ)كى مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى -ُفى ًإذىا اٍكتىاليكٍا عى
( ىك كمعنى قكلو ِ ـٍ { كمعنى أذىبتـ في قكلو تعالى : )أىٍذىىٍبتيـٍ طىيّْبىاًتكي

يىٍستىٍخًمٍؼ ًمف بىٍعًدكيـ مَّا يىشىاء(}األنعاـ :  ـٍ كى { ُّّتعالى :  )ًإف يىشىٍأ ييٍذًىٍبكي
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تفاد مف قكلو تعالى : )كىاٍستىٍمتىٍعتـي ًبيىا( ال مف قكلو كاالستيفاء في الحقيقة مس
( كىذا ىك المراد مف ذكر االستيفاء في قكؿ الزمخشرم :  ـٍ )أىٍذىىٍبتيـٍ طىيّْبىاًتكي

أم : لـ يبؽ لكـ بعد  )))فمـ يبؽ لكـ بعد استيفاء حظكـ شيء منيا((
، كأذىب  ، فاستكفى الشيءى أخذه كمَّو  استمتاعكـ بالطيبات شيء منيا

الشيءى : أزالو كمَّو ، فأنت ترل أفَّ االستيفاء خبلؼ اإلذىاب ، فجعمو بمعناه 
 تحريؼ ظاىر ، بؿ قمبو إلى الضد  

فقد جعؿ الذىاب في  الذىاب واليجرة :الثانية : طريقة الترادؼ :  
بّْ  قىاؿى ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى ي الكجو الثالث بمعنى اليجرة ، في قكلو تعالى : )كى

سىيىٍيًديًف( كاليجرة غير الذىاب ، كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ أىؿ المغة فرقكا بينيما 
في التعريؼ ، فقد عرَّفكا الذىاب بما تقدـ ذكره ، كعرىفكا اليجرة بأنَّيا تعني 
مفارقة اإلنساف غيره ، كترؾ بمد كاالتجاه إلى بمد آخر ، كالخركج مف دار 

ؿ المياجركف حيف ىاجركا مف مكة إلى الكفر إلى دار اإليماف ، كما فع
ا أنَّو ال يصح أف تقع اليجرة مكقع الذىاب (ُ)المدينة كالدليؿ عمى ذلؾ أيضن

كأف تككف بتقديره في أكثر المكاضع ، كقكلو تعالى : )اٍذىىٍب ًإلىى ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي 
كف طىغىى( فبل يصح أف يأمر ا مكسى باليجرة إلى فرعكف ؛ ألفَّ اليجرة تك

ـٍ أىيُّيىا النَّاسي  إلى الصالحيف ال إلى الطكاغيت ، كقكلو تعالى : )ًإف يىشىٍأ ييٍذًىٍبكي
(}النساء :  ًريفى يىٍأًت ًبآخى { ألفَّ المراد مف إذىاب الناس مكتيـ ال ُّّكى

ذا جاز أف تحؿَّ مكقعو في بعض التراكيب فمتقاربيما فييا في  مفارقتيـ ، كا 
العمـ بالمغة أٌنيما بمعنى كاحد ، كما قاؿ الزجاج الفائدة ، فيظٌف الضعيؼ 

 كغيره 
قىاؿى ًإنّْي  جعؿ الدامغاني الذىاب بمعنى اليجرة في قكلو تعالى : )كى
بّْي سىيىٍيًديًف( كلـ ينبّْو عمى أنَّو قاؿ في سكرة العنكبكت : )ًإنّْي  ذىاًىبه ًإلىى رى
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د بينِٔمييىاًجره ًإلىى رىبّْي(}العنكبكت :  يما في المعنى ، كىذا ما قاؿ بو { فكحَّ
بّْي( يقكؿ : إنّْي مياجر  مفسركف قاؿ الطبرم : ))كقكلو : )ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى

كالحقيقة أنَّو ال بدَّ مف  (ُ) مف بمدة قكمي إلى ا ، أم : إلى البمدة المقدسة((
أف يككف بينيما فرؽ داللي ، كقد نقؿ الطبرم نفسو المذىب اآلخر الذم 

بّْي ج قىاؿى ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى عؿ الذىاب عمى معناه ، فقاؿ : ))عف قتادة )كى
سىيىٍيًديًف( ذاىب بعممو كقمبو كنيتو ، كقاؿ آخركف : إنَّما قاؿ إبراىيـ )ًإنّْي 

بّْي( حيف أرادكا أف ييمقكه في النار عف أبي إسحاؽ ، قاؿ : َََذىاًىبه ًإلىى رى
رىد ، يقك  ؿ : لمَّا أرادكا أف يمقكا إبراىيـ في النار )قىاؿى سمعت سميماف بف صي

بّْي سىيىٍيًديًف( فممَّا ألقيى فييا ، قاؿ : حسبي اي عميو تككمتي  ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى
، أك قاؿ : حسبي ا كنعـ الككيؿ ، قاؿ : فقاؿ ا : )قيٍمنىا يىا نىاري كيكًني بىٍردنا 

) ـى مىى ًإٍبرىاًىي سىبلمنا عى كقاؿ القرطبي : ))كقيؿ : قاؿ ىذا (  ِ){((ٗٔ}األنبياء : كى
قبؿ إلقائو في النار ، كفيو عمى ىذا القكؿ تأكيبلف ، أحدىما : إنّْي ذاىب 
إلى ما قضاه عميَّ ربي ، كالثاني : إنّْي ميّْته ، كما يقاؿ لمف مات : قد 

بإلقائو في النار ، ذىب إلى ا تعالى ؛ ألنَّو عميو السبلـ تصكَّر أنَّو يمكت 
عمى المعيكد مف حاليا في تمؼ ما ييمقى فييا ، إلى أف قيؿ ليا : )كيكًني 
سىبلمنا( فحينئذ سمـ إبراىيـ منيا ، كفي قكلو )سىيىٍيًديًف( عمى ىذا القكؿ  بىٍردنا كى
تأكيبلف : أحدىما : سييديني إلى الخبلص منيا ، كالثاني : سييديني إلى 

رىد ، كىك ممف أدرؾ النبي صمى ا عميو  الجنة ، كقاؿ سميماف بف صي
فممَّا ذيًىب بو لييطرىح في النار ، قاؿ حسبي ا كنعـ الككيؿ((َََكسمـ

(ّ) 
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فقاؿ )سىيىٍيًديًف( لييديو ا سبحانو كيؼ ينجك مف ىذه المحنة ،  
اه منيا ،  فيداه ا إلى أف يقكؿ كيدعك : حسبي ا كنعـ الككيؿ ، فنجَّ

بّْي سىيىٍيًديًف( ىك كقكؿ فيكك  ف قكؿ إبراىيـ عميو السبلـ : )ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى
ابي ميكسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيكفى  ٍمعىاًف قىاؿى أىٍصحى مكسى عميو السبلـ : )فىمىمَّا تىرىاءل اٍلجى

بّْي سىيىٍيًديًف(}الشعراء : { قىاؿى كىبٌل ُٔ}  { ِٔ-ُٔ ًإفَّ مىًعيى رى
بّْي فقد أراد مف الذى قىاؿى ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى اب في قكلو تعالى : )كى

سىيىٍيًديًف( الذىاب بعينو ، كأنَّو أراده بعد نجاتو مف النار ال قبميا ، كأنَّو كاف 
بالمعنى الذم قالو قتادة : ذىاب بالعمؿ كالقمب كالنية ، فقكلو )ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى 

بّْي( معناه : ))إنّْي ذاىب إلى ربي ))أم : إنّْي  (ُ)بقمبي كعممي كنيتي(( رى
 (ِ)ذاىب بعممي كعبادتي ، كقمبي كنيتي ، فعمى ىذا ذىابو بالعمؿ ال بالبدف((

كقد تقدـ أفَّ الذىاب يستعمؿ في األعياف كالمعاني ، فيذا ىك المعنى المراد 
بّْي( مف الذىاب في سكرة الصافات ، كأنَّو كاف قبؿ قكلو : )ًإنّْي مييىاًجره ًإلىى رى 

كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ القكؿ بالذىاب كاف بعد النجاة مف النار مباشرة حتى إنَّو 
لـ يفصؿ بينيما شيء ، كحتى ظفَّ مفسركف أنَّو كاف حيف أيلقي فييا ، قاؿ 

ًحيـً } عى ٕٗتعالى : )قىاليكا اٍبنيكا لىوي بيٍنيىاننا فىأىٍلقيكهي ًفي اٍلجى ـي { فىأىرىاديكا ًبًو كىٍيدنا فىجى ٍمنىاىي
بّْي سىيىٍيًديًف }ٖٗاألٍسفىًميفى } قىاؿى ًإنّْي ذىاًىبه ًإلىى رى { رىبّْ ىىٍب ًلي ًمفى ٗٗ{ كى

(}الصافات :  اًلًحيفى  {ٗٗ-ٕٗالصَّ

أمَّا إرادة اليجرة كمفارقة قكمو كالقكؿ بيا فقد كاف فيما بعد ، بعد أف 
كف ، كأفَّ مصيرىـ النار بيَّف لقكمو فساد عبادتيـ ، كبعد أف عمـ بأنَّيـ ال ييتد

ال محالة ، حينثذ أراد اليجرة مف أرض قكمو إلى أرض الشاـ ، قاؿ تعالى : 
كىابى قىٍكًمًو ًإالٌ  اهي المَّوي ًمفى النَّاًر ًإفَّ ًفي )فىمىا كىافى جى قيكهي فىأىنجى رّْ  أىف قىاليكا اٍقتيميكهي أىٍك حى

                                                 

 ُّّ/ٔ( زاد المسير البف الجكزم  ُ)

 ٕٕ/ُٓ( الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ِ)
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قى ِْذىًلؾى اليىاتو لّْقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى } دَّةى { كى ٍذتـي مّْف ديكًف المًَّو أىٍكثىاننا مَّكى ا اتَّخى اؿى ًإنَّمى
كيـ  يىٍمعىفي بىٍعضي كيـ ًببىٍعضو كى ًة يىٍكفيري بىٍعضي يىاًة الدٍُّنيىا ثيَـّ يىٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ ًفي اٍلحى بىٍيًنكي

مىا لىكيـ مّْف نَّاًصًريفى } ـي النَّاري كى مىٍأكىاكي ا كى قىاؿى ًإنّْي  { فىآمىفى لىوي ِٓبىٍعضن ليكطه كى
ـي } ًكي بّْي ًإنَّوي ىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى يىٍعقيكبى ِٔمييىاًجره ًإلىى رى ؽى كى { كىكىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى

نَّوي ًفي األًخرىًة لىًمفى  يًَّتًو النُّبيكَّةى كىاٍلًكتىابى كىآتىٍينىاهي أىٍجرىهي ًفي الدٍُّنيىا كىاً  عىٍمنىا ًفي ذيرّْ كىجى
اًلحً  (}العنكبكت : الصَّ { كقد قرف إرادة الذىاب باليداية ، ألنَّو أراد ِٕ-ِٔيفى

 منيا أف ييديو ماذا يفعؿ ، أيبقى مع قكمو أـ يفارقيـ ؟

كالدليؿ كما قمنا عمى أفَّ الذىاب  ليس مف األلفاظ المشتركة جعمو 
 إٌياه في الكجو الخامس يعني الذىاب بعينو ؛ ألفَّ ىذا يعني أفَّ لمذىاب معنى
قرارنا منو بأفَّ معاني األكجو المنسكبة إليو  ا بو ، كيعدُّ اعترافنا كا  مستقبلن خاصِّ
ر ، كىي التي عيبّْر عنيا  ال تعني الذىاب بعينو ، بؿ تعني معاني أيخى
بألفاظيا ، فجعؿ الذىاب بمعاني األكجو المذككرة ال ييعدُّ تحريفنا ظاىرنا 

عندما أقرَّ بأفَّ معاني الكجكه المنسكبة إلى  فحسب ، بؿ ييعدُّ تحريفنا قد أقرَّ بو
 الذىاب ال تعني الذىاب .

قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))الػػراء كالفػػاء كالعػػيف أصػػؿ كاحػػد يػػدؿ الرفػػع : -٘
عمػػى خػػبلؼ الكضػػع ، تقػػكؿ : رفعػػتي الشػػيء رفعنػػا كىػػك خػػبلؼ الخفػػض ... 

فيريشو مٍَّرفيكعىةو )كمف الباب تقريب الشيء قاؿ ا تعالى :  { أم ّْ(}الكاقعة : كى
ظيػاره ...  : مقربة ليـ ، كمف ذلؾ رفعتو لمسمطاف ، كالرفػع : إذاعػة الشػيء كا 

كرٍفعي الزرع : أف ييحمؿ بعد الحصاد إلى البيدر((
(ُ)  

كقػاؿ الراغػب : ))الرفػع تػارة فػػي األجسػاـ المكضػكعة إذا أعميتيػا عػػف 
ـي الطُّػػمقرىػػا نحػػك قكلػػو تعػػالى : ) فىٍعنىػػا فىػػٍكقىكي { كقػػاؿ تعػػالى : ّٔ(}البقرة : كركىرى

ٍكنىيى ) ػػدو تىرى فىػػعى السَّػػمىاكىاًت ًبغىٍيػػًر عىمى { كتػػارة فػػي البنػػاء إذا ِا(}الرعػػد : المٌػػوي الَّػػًذم رى

                                                 

(
ٔ

 . ٠ٕٚٓ2ٕظش : اٌّفشداح ص  2ٖٗ-ٖٙٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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لتو نحك قكلو تعالى : ) اًعيؿي طكَّ ٍسمى ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي (}البقرة كىاً 
فىٍعنىػػػػػػػا لىػػػػػػػؾى ذا نكَّىتػػػػػػػو نحػػػػػػػك قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : )كتػػػػػػػارة فػػػػػػػي الػػػػػػػذكر إ {ُِٕ:  كىرى

فىٍعنىػػا كتػػارة فػػي المنزلػػة إذا شػػرَّفتيا نحػػك قكلػػو تعػػالى : ) {ْ(}الشػػرح : ًذٍكرىؾى  كىرى
ػػاتو  ـٍ فىػػٍكؽى بىٍعػػضو دىرىجى ػػيي اًت كقكلػػو تعػػالى : ) {ِّ(}الزخرؼ : بىٍعضى ًفيػػعي الػػدَّرىجى رى

ًزيػزنا بىػكقكلو تعالى : )  {ُٓ(}غافر : ذيك اٍلعىٍرشً  كىػافى المٌػوي عى ؿ رَّفىعىػوي المٌػوي ًإلىٍيػًو كى
ًكيمنا يحتمػػؿ رفعػػو إلػػى السػػماء كرفعػػو مػػف حيػػث التشػػريؼ  {ُٖٓ(}النسػػاء : حى

فيػػريشو مٍَّرفيكعىةو ... كقكلػػو عػػز كجػػؿ : ) أم : شػػريفة ، ككػػذلؾ  {ّْ(}الكاقعػػة : كى
ػػةو }قكلػػو عػػز كجػػؿ : ) ػػحيؼو مُّكىرَّمى ػػةو مُّطى ًُّفػػػي صي -ُّ(}عبس : يَّػػػرىةو { مٍَّرفيكعى

ػػػةو كجعػػػؿ الرفػػػع بمعنػػػى التشػػػريؼ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : ) (ُ){((ُْ فيػػػريشو مٍَّرفيكعى ( كى
عمى سبيؿ المجاز ىك الصحيح كأصح مف جعمو بمعنى التقريب كما قاؿ ابف 

 . فالرفع يعنى ما كاف خبلؼ الكضع كالخفض حقيقة أك مجازنافارس ، 
تة أكجػو : حػبس ، كالتشػدد ، كقاؿ الدامغاني : ))تفسير الرفع عمى س

كأجمس ، كعرج بو ، كرتَّب ، كفضَّؿ ، فكجو منيا ، رفع بمعنػى : حػبس قكلػو 
فىٍعنىػػػا فىػػػٍكقىييـي الطُّػػػكرى ًبًميثىاًقًيـٍ تعػػػالى فػػػي سػػػكرة النسػػػاء : ) { ُْٓ(}النسػػػاء :  كىرى

 يعني : قمعنا كحبسنا .
ى فػػػي سػػػكرة كالكجػػػو الثػػػاني ، الرفػػػع : التشػػػدد فػػػي الكػػػبلـ ، قكلػػػو تعػػػال

ػػػػػػػػٍكًت الحجػػػػػػػػرات : ) ـٍ فىػػػػػػػػٍكؽى صى نيػػػػػػػػكا ال تىٍرفىعيػػػػػػػػكا أىٍصػػػػػػػػكىاتىكي يىػػػػػػػػا أىيُّيىػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػًذيفى آمى
 { يعني : ال تشددكا كبلمكـ عند كبلمو ِ(}الحجرات : النًَّبيّْ 

كالكجػػو الثالػػث  ، رفػػع ، أم : أجمػػس قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة يكسػػؼ : 
مىى اٍلعىٍرشً ) ٍيًو عى فىعى أىبىكى  { يعني : أجمسيما عمى السرير .ََُ: (}يكسؼ كىرى

                                                 

(
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كالكجػػو الرابػػع ، رفػػع يعنػػي : عػػرج بػػو ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة النسػػاء 
{ أم : ُٖٓ(}النسػػػاء : بىػػػؿ رَّفىعىػػػوي المٌػػػوي ًإلىٍيوً لعيسػػػى بػػػف مػػػريـ عميػػػو السػػػبلـ : )

 عرج بنفسو إلى السماء .
 كالكجػو الخػامس ، رفػع يعنػػي : رتَّػب بعضػيا عمػػى بعػض قكلػو تعػػالى

اتً في سكرة حـ المؤمف :  ) ًفيعي الدَّرىجى { يعني : خالؽ السػمكات ُٓ(}غافر : رى
 رتَّب بعضيا عمى بعض 

كالكجو السادس ، رفع يعني : فضَّؿ كقكلو تعػالى فػي سػكرة  الزخػرؼ 
(}الزخرؼ : :  ػػػػػػاتو ـٍ فىػػػػػػٍكؽى بىٍعػػػػػػضو دىرىجى ػػػػػػيي فىٍعنىػػػػػػا بىٍعضى ػػػػػػؿ { ِّ)كىرى يعنػػػػػػي : فضى

  (ُ)األغنياء عمى الفقراء((
جعػػؿ الرفػػع فػػي الكجػػو األكؿ بمعنػػى قمعنػػا كحبسػػنا فػػي قكلػػو تعػػالى : 

فىٍعنىا فىٍكقىييـي الطُّكرى ًبًميثىاًقًيـٍ ) ( كالصحيح أنَّو بمعنى : أعمينا كما قػاؿ الراغػب كىرى
، كقػػاؿ ابػػف كثيػػر : ))كذلػػؾ حػػيف امتنعػػكا مػػف االلتػػزاـ بأحكػػاـ التػػكراة كظيػػر 

ميػو السػبلـ ، كرفػع ا عمػى رؤكسػيـ جػببلن منيـ إباء عما جاءىـ بو مكسػى ع
ثـ ألزميـ فالتزمكا كسجدكا كجعمكا ينظركف إلى فكؽ رؤكسػيـ خشػية أف يسػقط 

كلـ أجد في كتب التفسػير التػي رجعػتي إلييػا مػف فسَّػر الرفػع بغيػر  (ِ) عمييـ((
معنى الرفع ، فما الذم اضػطر الػدامغاني إلػى أف يجعمػو بمعنػى الحػبس غيػر 

                                                   بقة في اختبلؽ ىذا الكجو .                                                                                                    النية المس
كجعؿ الرفػع فػي الكجػو الثػاني بمعنػى : التشػدد فػي الكػبلـ ، فػي قكلػو 

ٍكًت النًَّبيّْ يىا أىيُّ تعالى : ) ـٍ فىٍكؽى صى نيكا ال تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكي كىذا الكجو  (يىا الًَّذيفى آمى
ا بعيد عف داللة المفظ كعف التفسير كأسباب النزكؿ ، ففي تفسير الطبرم  أيضن
: أنَّو ))لما نزلت ىذه اآلية قعد ثابت فػي الطريػؽ يبكػي ، فمػر بػو عاصػـ بػف 

يبكيػؾ يػا ثابػت ؟ قػاؿ ليػذه اآليػة ، أتخػٌكؼ  عدم مف بني العجبلف فقاؿ : مػا
                                                 

(
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 (ُ) أف تككف نزلت فيَّ ،  كأنا صيّْته رفيع الصكت ... ككاف في أذنو صػمـ((
كقاؿ الكاحدم : ))نزلت في ثابت بف قيس بف شمَّاس كػاف فػي أذنػو كٍقػر )أم 
: صػمـ( ككػاف جيػكرم الصػكت ، ككػػاف إذا كمَّػـ إنسػاننا جيػر بصػكتو ، فربمػػا 

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فيتأذل بصكتو فأنزؿ ا تعالى ىػذه  كاف يكٌمـ
اآلية ... قاؿ ثابت : بف قيس : أنا الذم كنتي أرفع صكتي فكؽ صكت النبي 
، أنػػا مػػف أىػػؿ النػػار ، فػػذكر ذلػػؾ لرسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو كسػػمنـ ، فقػػاؿ : 

ة برفػع الصػػكت كالحػديث ركاه مسػػمـ ، فالقضػية متعمقػػ (ِ)ىػك مػػف أىػؿ الجنػػة((
ال غير ، فما الذم إذف حمػؿ الػدامغاني عمػى جعمػو بمعنػى التشػدد فػي الكػبلـ 

 غير التعمد في اختبلؽ الكجكه ؟
فىعى )كجعؿى الرفع في الكجو الثالث بمعنى الجمكس في قكلو تعالى :  كىرى

مىػػى اٍلعىػػٍرشً  ٍيػػًو عى ف أفػػاد لػػيس ىػػك المعنػػى المػػراد ، ، كقػػد نقػػؿ أىبىكى ( كالجمػػكس كا 
الطبػػرم أقػػكاؿ المفسػػريف : السُّػػدّْم ، كالضػػحاؾ ، كمجاىػػد ، كقتػػادة  ،  كابػػف 

مىػػى اٍلعىػػٍرشً )عبػػاس ، كجمػػيعيـ فسػػركا قكلػػو تعػػالى :  ٍيػػًو عى فىػػعى أىبىكى ( بمعنػػى : كىرى
جمػػكس ؛ ألفَّ المػػراد كرفػػع أبكيػػو عمػػى السػػرير ، فاسػػتعممكا لفػػظ الرفػػع ال لفػػظ ال

معنى التشريؼ ، كىػذا يكػكف بػالرفع ال بػاإلجبلس ، كلػك أراد الثػاني السػتعمؿ 
 لفظو .

بىػػؿ )كجعػػؿ الرفػػع فػػي الكجػػو الرابػػع بمعنػػى العػػركج فػػي قكلػػو تعػػالى : 
ف أفػاد لػػيس ىػك المعنػػى  المػراد ؛ ألفَّ المػػراد رَّفىعىػوي المٌػوي ًإلىٍيػػوً  ػػا كا  ( كالعػركج أيضن
يحتمؿ رفعػو إلػى السػماء كرفعػو مػف كقد تقدـ قكؿ الراغب : ))ؼ معنى التشري

 (( كلك أراد العركج الستعمؿ لفظو .حيث التشريؼ
بمعنػػػى الترتيػػػب فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : كجعػػػؿى الرفػػػع فػػػي الكجػػػو الخػػػامس 

اتً ) ًفيػػعي الػػدَّرىجى ػػا مػػف لفػػظ رى ( كماعبلقػػة الرفػػع بالترتيػػب ؟! فيػػك قػػد يكػػكف مفيكمن
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لرفػػع ؟ لػػذلؾ لػػـ يختمػػؼ المفسػػركف فػػي داللػػة الرفػػع بػػؿ الػػدرجات ال مػػف لفػػظ ا
كالرفيػػع بمعنػػى الرافػػع اختمفػػكا فػػي المػػراد مػػف الػػدرجات ، فقػػد قػػاؿ الكاحػػدم : ))
))كحكى الماكردم (ُ) كالمعنى : أنَّو يرفع درجات األنبياء كاألكلياء في الجنة((

رجات : ))كقيػؿ : الػد (ِ) عف بعض المفسريف قاؿ : معناه : عظيـ الصفات((
مراتػب المخمكقػػات ، أك مصػاعد المبلئكػػة إلػى العػػرش أك السػمكات أك درجػػات 

فأنت ترل أفَّ الترتيب إف صح ىك معنى الػدرجات ال معنػى الرفػع   (ّ)الثكاب((
كىذه التفسيرات جميعيػا مقبكلػة ، ألنَّيػا ميدرجػة ضػمف التفسػير ، ألنَّػو مػا أريػد 

 لدامغاني ، بؿ الشرح كاإليضاح .منيا تعييف المعنى كالقطع بو كما فعؿ ا
كمػػػا قمتػػػو فػػػي ىػػػذا الكجػػػو يقػػػاؿ الكػػػبلـ نفسػػػو فػػػي جعػػػؿ الرفػػػع بمعنػػػى 

ـٍ فىػػٍكؽى بىٍعػػضو التفضػػيؿ فػػي الكجػػو السػػادس فػػي قكلػػو تعػػالى :  ػػيي فىٍعنىػػا بىٍعضى )كىرى
) ػػػػاتو ف أفػػػػاد –فالتفضػػػػيؿ  دىرىجى لػػػػيس ىػػػػك المعنػػػػى المػػػػراد ، بػػػػؿ ىػػػػك معنػػػػى –كا 

 الدرجات ال معنى الرفع .
( عمػػػى سػػػبعة أكجػػػو : قػػػاؿ الػػػدامغاني تفسػػػير )سػػػبحاف  سػػػبحاف :-ٙ

كالتكبػػة ، كاالسػػتثناء ، كبػػراءة ا مػػف السػػكء ، ب ، كالػػذكر ، الصػػبلة ، كالعجػػ
 كالتنزيو .
، قكلو تعالى في سكرة الرـك : الصبلة  فكجو منيا ، التسبيح بمعنى : 

افى المَّػػًو ًحػيفى تيٍمسيػػكفى كىًحػيفى ) كفى فىسيػٍبحى ػػبَّحى ًلمَّػػًو(}  {ُٕ(}الرـك : تيٍصػػًبحي مثميػا )سى
 يعني : صمكا  . {ُ{}الصؼ : ُ{}الحشر : ُالحديد : 

كالكجو الثاني ، سبحاف ، يعني : العجب ، قكلػو  تعػالى  فػي سػكرة           
افى الَّػًذم أىٍسػرىل ًبعىٍبػًدًه لىٍيبلن بني إسرائيؿ : ) يعنػي : العجػب  {ُ(}اإلسػراء : سيٍبحى

 الذم أسرل بعبده .
                                                 

(
ٔ

 . ٠ٕٚٔٓ٘ٗظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص  2/ٗ( اٌٛع١ط 

(
ٕ

 .2ٕ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 .ٖ٘/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 
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فػػػي سػػػكرة الرعػػػد : التسػػػبيح : الػػػذكر ، قكلػػػو تعػػػالى  كالكجػػػو الثالػػػث ، 
ٍمًدًه كىاٍلمىبلىًئكىةي ًمٍف ًخيفىًتوً ) ييسىبّْحي الرٍَّعدي ًبحى { يعنػي : كيػذكر الرعػد ُّ(}الرعد : كى

ٍمًدؾى ، مثميا في سكرة البقرة : ) نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى  { أم : نذكرؾ َّ: (}البقرة كى
كالكجو الرابع ، التسبيح : التكبة  ، قكلو سبحانو في سكرة األعػراؼ :  

ٍؤًمًنيفى ) ؿي اٍلمي انىؾى تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىأىنىٍا أىكَّ   {ُّْ(}األعراؼ : قىاؿى سيٍبحى
كالكجو الخامس ، التسبيح : االستثناء ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة القمػـ :  

ـٍ أى ) كفى قىاؿى أىٍكسىطييي ـٍ لىٍكال تيسىبّْحي ـٍ أىقيؿ لَّكي   يقكؿ : ىبلَّ تستثنكف .{ ِٖ(}القمـ : لى
كالكجو  السادس ، سبحاف ا : براءة ا عز كجؿ مف السكء ، قكلػو  
عيػػػكفى تعػػػالى : ) لىٍيػػػًو تيٍرجى ػػػٍيءو كىاً  مىكيػػػكتي كيػػػؿّْ شى افى الَّػػػًذم ًبيىػػػًدًه مى  {ّٖ(}يس : فىسيػػػٍبحى

 السكء يعني : براءة ا مف
كالكجػػو السػػابع ، التسػػبيح : التنزيػػو ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة  الفػػتح :  

كهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن ) تيسىبّْحي   (ُ){((ٗ(}الفتح : كى
قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))السػػيف كالبػػاء كالحػػاء أصػػبلف ، أحػػدىما : جػػنس  

كمػػػف البػػػاب التسػػػبيح ، كىػػػك ...  عيالعبػػػادة ،  كاآلخػػػر : جػػػنس مػػػف السػػػمػػػف 
، كالعػرب تقػكؿ : سػبحاف  ا جؿ ثناؤه مف كؿ سكء ، كالتنزيو : التبعيػدزيو تن

 ًمف كذا ، أم : ما أبعده ! قاؿ األعشى : 
  أقكؿ لمَّا جاءني فخره     سبحاف ًمف عمقمة الفاخرً         

كقػػاؿ قػػكـ : تأكيمػػو عجبنػػا لػػو إذا يفخػػر ، كىػػذا قريػػب مػػف ذاؾ ؛ ألنَّػػو تبعيػػد لػػو 
ات ا جػػؿ كعػػز سيػػبُّكح ، كاشػػتقاقو مػػف الػػذم ذكرنػػاه ، مػػف الفخػػر ، كفػػي صػػف

 كقػػػاؿ الراغػػػب : ))السَّػػػٍبح : المػػػرٌ  (ِ) أنَّػػػو تنػػػزَّه  مػػػف كػػػؿ شػػػيء ال ينبغػػػي لػػػو((
 كالتسػػبيح : تنزيػػو ا تعػػالى ، كأصػػمو المػػرٌ ...  السػػريع فػػي المػػاء كفػػي اليػػكاء

                                                 

(
ٔ

 2ٓٔ-٠ٕٚٔٓٙظةةةش : اٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ٌٍعغةةةىشٞ ص  22ٕ ( اٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ص

 .ٕٕٗٚٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

(
ٕ

 . ٕٙٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج 
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عػؿ اإلبعػاد  لسريع فيا ًعؿ ذلؾ في فعؿ الخير ، كمػا جي عبادة ا تعالى ،  كجي
ػػ ًعػػؿ التسػػبيح عامِّ كػػاف أك  ا فػػي العبػػادات قػػكالن فػػي الشػػر فقيػػؿ : أبعػػده ا ، كجي

ػػػافى ًمػػػٍف اٍلميسىبًّْحيفى )أك نيػػػة ، قػػػاؿ ا تعػػػالى :  فعػػػبلن  (}الصػػػافات : فىمىػػػٍكال أىنَّػػػوي كى
كقػاؿ تعػالى ...  كلػى أف ييحمىػؿ عمػى ثبلثتيػاقيؿ : مف المصميف ، كاألى  {ُّْ
كفى : ) ًمؿ ذلؾ عمى  { أم : ىبٌل ِٖ(}القمـ : لىٍكال تيسىبّْحي تعبدكنو كتشكركنو ، كحي

 (ُ) االستثناء ، كىك أف يقكؿ : إف شاء ا((
الثالػث براءة  ا مف السكء ، كالتنزيو ، كما جاء فػي الكجػو الذكر ، ك 
معنػػػػى التسػػػػبيح ؛ ألفَّ التسػػػػبيح يعنػػػػي ذكػػػػر ا  ة مػػػػفقريبػػػػ كالسػػػػادس كالسػػػػابع

كاأللفاظ المتقاربػة فػي معانييػا أدخميػا أىػؿ المغػة فػي  بألفاظ التعظيـ كالتنزيو ،
 .باب الترادؼ ال في باب الكجكه 

 كجػو الخػامس بمعنػى االسػتثناء إالٌ كقد جعؿ الػدامغاني التسػبيح فػي ال
ىػػػبٌل كمػػػا تقػػػدـ بمعنػػػى : )) أنَّػػػو لػػػـ يكضػػػح ىػػػذا المعنػػػى ، كقػػػد جعمػػػو الراغػػػب

ًمػػػؿ ذلػػؾ عمػػى االسػػػتثناء ، كىػػك أف يقػػكؿ : إف شػػػاء  تعبدكنػػو كتشػػكركنو ، كحي
كفى )))كقاؿ الكاحدم : (ِ) ا(( تستثنكف فتقكلكف : إف شػاء ا  ىبٌل  (لىٍكال تيسىبّْحي

ميٍصػػًبًحيفى أىٍقسىػػميكا لىيىٍصػػًرمينَّيىا ؟ أنكػػر عمػػييـ تػػرؾ االسػػتثناء فػػي قكلػػو تعػػالى : )
ا ؛ ألنَّػػو تعظػػيـ مّْ كسيػػ {ُٖ-ُٕ(}القمـ : { كىال يىٍسػػتىٍثنيكفى ُٕ} ي االسػػتثناء تسػػبيحن

قػػرار بأنَّػػو جعػػػؿ ك  (ّ)بمشػػيئة ا تعػػالى(( ال يقػػػدر أحػػد أف يفعػػؿ شػػػيئنا إالٌ   كا 
المػػراد : ))كقيػػؿ :  ذكػػر ا كقػػاؿبمعنػػى : الزمخشػػرم التسػػبيح فػػي ىػػذه اآليػػة 

اء اللتقائيمػػا فػػي معنػػى التعظػػيـ  ؛ ألفَّ االسػػتثناء تفػػكيض بالتسػػبيح االسػػتثن
 (ْ) التفػػػػكيض كالتنزيػػػػو تعظػػػػيـ(( لتسػػػػبيح تنزيػػػػو لػػػػو ، ككػػػػؿ كاحػػػػد مػػػػفإليػػػػو ، كا

                                                 

(
ٔ

 .2ٕٕ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 .2ٕٕ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 . 2ٖٖ/ٗ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٗ

 . 2ِٕٙٔٚذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٖٕ٘/٠ٕٚ٘ظش : أٔٛاس اٌذٕض٠ً  24٘/ٗ( اٌىشاف 
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( ال يثنػكف عمػا كىال يىٍسػتىٍثنيكفى كالصحيح  فيما يبدك أفَّ المراد مف قكلو تعػالى : )
أف يحرمكا كؿ الناس مف  أم : أنىيـ نككا كعزمكا (ُ)ىمكا بو مف منع المساكيف

اسػتثنيت الشػيء فيسثنكا مف ذلؾ حتػى المسػاكيف مػنيـ  ،  خيرات جنتيـ ، كال
كالتسػبيح  (ِ)كالػردٌ  مف الشيء : حاشيتو ، كأصؿ االستثناء الثٍَّنػيي ، كىػك الكػؼٌ 

حتى لػك كػاف المػراد منػو قػكليـ : إف شػاء ا ، فيػك يعنػي التسػبيح بعينػو كمػا 
 تبيَّف 

قىػاؿى يح في الكجو الرابع بمعنى التكبة فػي قكلػو تعػالى :  )كجعؿ التسب
ٍؤًمًنيفى  ؿي اٍلمي انىؾى تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىأىنىٍا أىكَّ كمف المغػك جعػؿ التسػبيح بمعنػى التكبػة ( سيٍبحى

( ؛ لػػػذلؾ نجػػػد المفسػػػريف يفسػػػركف تيٍبػػػتي ًإلىٍيػػػؾى ؛ ألنَّػػػو قػػػد ذكرىػػػا بعػػػده بمفظيػػػا )
انىؾى ) فقد فسرىا الطبرم بقكلو : ))تنزيينا لؾ يا رب ،  بغير معنى التكبة  (سيٍبحى

حتػى فصػؿ الكاحػدم بينيمػا فػي  (ّ) كتبرئة أف يراؾ أحد فػي الػدنيا ثػـ يعػيش((
انىؾى التفسػػػير فقػػػاؿ : ))) ( عػػػػف تيٍبػػػػتي ًإلىٍيػػػؾى ( تنزيينػػػا لػػػػؾ عػػػف السػػػكء )قىػػػػاؿى سيػػػٍبحى

فػالمراد  (ْ)  ، فمذلؾ تػاب((مسألتي ؛ كذلؾ أنَّو سأليا مف غير استئذاف مف ا
مػػػف التسػػػبيح ىنػػػا ))أم : تنزيينػػػا لػػػؾ((
أك ))تنزيينػػػا ، كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف عطيػػػة  (ٓ)

جػػبلالن(( ػػا كا  كتعظيمن
كمػػا قػػاؿ  (ٕ) ((كمػػا قػػاؿ ابػػف كثيػػر، أك ))أنزىػػؾ تنزيينػػا (ٔ) 

                                                 

(
ٔ

 .ٖٗ/٘ٔ: سٚح اٌّعأٟ  ( ٠ٕظش

(
ٕ

 ٔ٘ٔ/2ٖٚدا  اٌعشٚط  ٓ٘/ٖ( ٠ٕظش : ٌغاْ اٌعشا 

(
ٖ

 . 2ٙ/4( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 . 2ٓٗ/ٕ( اٌٛع١ط

(
٘

 .ٔ٘ٗ/ٕ( اٌّذشس اٌٛج١ض يٟ دفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض 

(
ٙ

 . ٖٔٗ/ٖ( دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ 

(
2

 . ٖٓٔ/ٕ( يذخ اٌمذ٠ش 
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الشػػػػككاني ، أك ))تنزيينػػػػا لػػػػؾ مػػػػف مشػػػػابية خمقػػػػؾ فػػػػي شػػػػيء((
قػػػػاؿ كمػػػػا  (ُ) 

ا لىمارأل(( أفاؽما بعد  المراد مف ىذا التسبيحاآللكسي ، ككاف  ))تعظيمن
 (ِ)  

 فػػػي الكجػػػو األكؿ بمعنػػػى الصػػػبلة فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : جعػػػؿ التسػػػبيحك 
كفى ) افى المَّػػػػًو ًحػػػػيفى تيٍمسيػػػػكفى كىًحػػػػيفى تيٍصػػػػًبحي ( كالتقػػػػدير : صػػػػمكا  ، كىػػػػذا فىسيػػػػٍبحى

ػػػا فػػػي بعػػػض كتػػػب التفسػػػير ، إنمػػػا أريػػػد  ف قيػػػؿ بػػػو أيضن منػػػو معنػػػاه المعنػػػى كا 
ره : المكضكع لو ، فمك كاف المراد منػو الصػبلة ، لجػاء بمفظػو ،  كقػاؿ كمػا قػدٌ 

صمكا  ، قاؿ الزمخشػرم : ))كالمػراد مػف التسػبيح ظػاىره الػذم ىػك تنزيػو ا 
مف السكء كالثناء عميو بػالخير فػي ىػذه األكقػات لمػا يتجػدد فييػا مػف نعمػة ا 

كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أنَّػػو عطػػؼ الحمػػد عمػػى التسػػبيح قػػاؿ تعػػالى :  (ّ) الظػػاىرة((
كفى }) افى المَّػػًو ًحػػيفى تيٍمسيػػكفى كىًحػػيفى تيٍصػػًبحي ٍمػػدي ًفػػي السَّػػمىاكىاًت ُٕفىسيػػٍبحى لىػػوي اٍلحى { كى

كفى  ًشػػػػيِّا كىًحػػػػيفى تيٍظًيري افى فقكلػػػػو تعػػػػالى ) {ُٖ-ُٕ(}الػػػػرـك : كىاألٍرًض كىعى فىسيػػػػٍبحى
نػػى األمػػر بتنزيػػو ا تعػػالى كالثنػػاء عميػػو فػػي ىػػذه األكقػػات ( إخبػػار فػػي معالمَّػػوً 

كتخصػػيص التسػػبيح بالمسػػاء ...  التػػي تظيػػر فييػػا قدرتػػو كتتجػػدد فييػػا نعمتػػو
كالصباح ؛ ألفَّ آثار القدرة كالعظمة فييما أظير ، كتخصيص الحمػد بالعشػي 

 مف عشى العيف : إذا نقػص نكرىػا ، كالظييػرة التػي ىػيالذم ىك آخر النيار 
 (ْ) كسطو ألف يتجدد فييما النعـ أكثر((

افى قػػػاؿ مقاتػػػؿ :  )))   كلػػػـ يػػػذكر غيػػػر ىػػػذه  (ٓ)( يعنػػػي : عجػػػب((سيػػػٍبحى
يجعميػػػا الكجػػػو ل ح كتعميػػػؽ فتمقفيػػػا الػػػدامغاني الكممػػػة ، قاليػػػا مػػػف غيػػػر تكضػػػي

افى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن في قكلو تعالى  : ) الثاني لمتسبيح  عمى الرغـ ( سيٍبحى
                                                 

(
ٔ

 .٘ٗ/٘( سٚح اٌّعأٟ 

(
ٕ

 .ٖٖ/ٖ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٖ

 .٠ٚ4ٕٓٗظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٙ٘ٗ/ٖ( اٌىشاف 

(
ٗ

 .ٖٕٓ/ٗ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
٘

 . ٕٙٗ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 
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لػـ يقػؿ بػو أىػؿ المعػاني كالتفسػير ، فقػد رجعػتي إلػى معػاني ىذا الكجػو مف أفَّ 
القػػرآف لمفػػراء كاألخفػػش كالزجػػاج كمجػػاز القػػرآف ألبػػي عبيػػدة ،  كتفسػػير غريػػب 
القرآف البف قتيبة ، كتفسير الطبرم ، كالكاحدم ، كالزمخشرم ، كابف عطية ، 

األندلسػي ، كابػف كثيػر ،  كالشػككاني  كابف الجكزم ،  كالقرطبي ، كأبػي حيػاف
، فمػػـ أجػػد أحػػدنا مػػنيـ قػػاؿ أك نقػػؿ تفسػػير التسػػبيح فػػي أكؿ سػػكرة ، كاآللكسػػي 

 لعجب .اإلسراء بمعنى ا
افى فقػد أجمػع المفسػػركف عمػى تفسػػير التسػبيح فػي قكلػػو تعػالى : ) سيػػٍبحى

عيػػػب ( بأنَّػػػو يعنػػػي : تنزيػػػو ا مػػػف السػػػكء كمػػػف كػػػؿ الَّػػػًذم أىٍسػػػرىل ًبعىٍبػػػًدًه لىػػػٍيبلن 
كرد فػي نػاه أينمػا مع كىذا ىػك (ُ)كمف  كؿ شيء ال ينبغي لو  نقصكقصكر ك 

اختمقػػػكا لمفػػػظ )سػػػبحاف(  أكجػػػو القػػػرآف الكػػػريـ ، إاٌل أٌف أصػػػحاب كتػػػب الكجػػػكه 
لو  الذكر ، كبراءة ا مف السكء ، كالتنزيو ، بجعمو بمعاني مرادفاتو ، كاختمقكا

أكجػػػو الصػػػبلة ، كاالسػػػتثناء ، كالعجػػػب ، كالتكبػػػة ، بجعمػػػو بمعػػػاني مػػػا أفػػػاد ، 
 المراد .معناه  كخالفتٍ 

قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))السػػيف كالحػػاء كالػػراء أصػػكؿ ثبلثػػة السِّػػْحر : -ٚ
ػٍدع كشػبية ، كالثالػث  متباينة ، أحدىا : عضك مػف األعضػاء ، ، كاآلخػر : خى

، كىػػػك مػػػا لصػػػؽ بػػػالحمقـك  )بالفتح(السَّػػػٍحر: كقػػػت مػػػف األكقػػػات ، فالعضػػػك : 
ػػا الثػػاني فالسٍّْحر...  كالمػػرمء مػػف أعمػػى الػػبطف ، قػػاؿ قػػـك : ىػػك  )بالكسػػر(كأمَّ

 الخديعة ، كاحتجكا بقكؿ القائؿ  إخراج الباطؿ في صكرة الحؽ ، كيقاؿ : ىك
رً   فإف تسألينا فيـ نحف فإنَّنا    عصافير مف ىذا األناـ الميسىحَّ

ًعػؿ لػػو كأنَّػو أرا ر الػذم جي د المخػدكع الػذم خدعتػػو الػدنيا كغرتػو ، كيقػاؿ الميسىػػحَّ
ر  ر ، كالسُّػػٍحرة ، كىػػك قبػػؿ الصػػبح ، كجمػػع السَّػػحى ػػا الكقػػت فالسَّػػحى سىػػٍحر ،  كأمَّ

                                                 

(
ٔ

ٚاٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ  2ٗٔ/ِٖٚعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا   ٘/٘ٔ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 

ِٚةةذاسن اٌذٕض٠ةةً  ٕٔٙ/ٕٚاٌىشةةاف  2ٍِ٘ٔٚخةةض إعةةشاا اٌمةةشآْ ٌٍذتش٠ةةضٞ ص  4ٖ/ٖ

ٚاٌجةةةةةاِع ألدىةةةةةاَ اٌمةةةةةشآْ  ٖ/٘ٚصاد اٌّغةةةةة١ش  ٖ٘ٗ/ٌّٖذةةةةةشس اٌةةةةةٛج١ض ٚا ٘ٔٙص 

 .  ٕ٘٘/ٖٚيذخ اٌمذ٠ش 2ٗٔ/٘
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كىػػذه األصػػكؿ الثبلثػػة التػػي تمثػػؿ ثبلثػػة معػػاف متباينػػة تعػػكد إلػػى  (ُ)أسػػحار((
ر)بفتح السيف كسككف الحاء( ثبلثة  صيغ مختمفة الحركة ، فالعضك مف السَّحٍ 

ر )بفػػتح  كالخديعػػة مػػف السٍّْحر)بكسػػر السػػيف كسػػككف الحػػاء( كالكقػػت مػػف السَّػػحى
 السيف كالحاء( . 

ػػػػػػٍحر يقػػػػػػاؿ عمػػػػػػى معػػػػػػاف ، األكؿ : الخػػػػػػداع كقػػػػػػاؿ الراغػػػػػػب : )) كالسّْ
كتخيػػيبلت ال حقيقػػة ليػػا نحػػك مػػا يفعمػػو المشيػػعًبذ )المشػػعكذ( بصػػرؼ األبصػػار 

كالثالػػث : ...  كالثػػاني : اسػػتجبلب معاكنػػة الشػػيطاف...  عمػػا يفعمػػو لخفػػة يػػد
اسـ لفعؿ يزعمكف أنَّو مف قكتػو يغيّْػر الصػكر كالطبػائع فيجعػؿ اإلنسػاف حمػارنا 

ػػميف(( ))كقػػاؿ بعػػض أىػػؿ العمػػـ  : السّْػػٍحر :  (ِ)، كال حقيقػػة لػػذلؾ عنػػد المحصّْ
   (ّ)اسـ لما لطؼ كخفي سببو((

ػػػػػ ٍحر عمػػػػػى خمسػػػػػة أكجػػػػػو : العمػػػػػـ ، كقػػػػػاؿ الػػػػػدامغاني : ))تفسػػػػػير السّْ
 كالكذب ، كاألخذ بالعيف ، كالجنكف ، كالصرؼ عف الحؽ .

قىاليكا يىا فكجو منيا السحر : العمـ ، قكلو تعالى في سكرة الزخرؼ : ) كى
ًيدى ًعندىؾى ًإنَّنىا لىميٍيتىػديكفى  بَّؾى ًبمىا عى يعنػي  {ْٗ(}الزخرؼ : أىيُّيىا السَّاًحري اٍدعي لىنىا رى

 عالـ .: ال
، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة األعػػراؼ :  كالكجػػو الثػػاني ، السػػحر : الكػػذب

اءكا ًبًسٍحرو عىًظيـو )   { يعني : بكذب عظيـ ُُٔ(}األعراؼ : كىجى
كالكجػػػػػو  الثالػػػػػث ، السػػػػػحر : األخػػػػػذ بػػػػػالعيف قكلػػػػػو تعػػػػػالى فػػػػػي سػػػػػكرة 

كٍا أىٍعػييفى النَّػاسً ) األعراؼ :  ري { يعنػي : أخػذكا ُُٔ: (}األعراؼ فىمىمَّا أىٍلقىػٍكٍا سىػحى
 أعيف الناس 

                                                 

(
ٔ

 . ٠ٕٖٖٕٚظش : اٌّفشداح ص  ٖٔٗ-ٖٓٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج  ص 

(
ٕ

 .ٖٖٕ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 . 2٘ٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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قىػاؿى الظَّػاًلميكفى كالكجو الرابع ، المسحكر : المجنكف ، قكلػو تعػالى : ) كى
كرنا   {ٖ(}الفرقاف :  ًإف تىتًَّبعيكفى ًإال رىجيبلن مٍَّسحي

كالكجو الخامس ، السحر : الصرؼ ، قكلو تعالى في سكرة المؤمنػكف 
كفى : ) ري  أم : تيصرفكف عف الحؽ  (ُ){((ٖٗ(}المؤمنكف : قيٍؿ فىأىنَّى تيٍسحى

كذكػػر الفيركزآبػػادم ىػػذه األكجػػو بشػػكاىدىا ، كأضػػاؼ إلييػػا الػػكجييف 
ػػػا اآلتيػػػيف : ))السػػػادس ، بمعنػػػى : اإلحػػػكاج إلػػػى الطعػػػاـ كالشػػػراب : ) قىػػػاليكا ًإنَّمى

ًريفى    {ُّٓ(}الشعراء : أىنتى ًمفى اٍلميسىحَّ
ـٍ كمقدمػة الصػبح : )كالسػابع ، بمعنػى : آخػر الميػؿ ،  مىػػٍيًي ػٍمنىا عى ًإنَّػا أىٍرسى

اًصػػػػػػػػػػبنا ًإالٌ  رو حى ػػػػػػػػػػحى ٍينىػػػػػػػػػػاىيـ ًبسى ٍسػػػػػػػػػػػتىٍغًفًريفى : )  {ّْ(}القمر :  آؿى ليػػػػػػػػػػكطو نَّجَّ كىاٍلمي
ارً    (ِ){((ُٕ(}آؿ عمراف : ًباألىٍسحى

تعالى : فيو السحر بمعنى العمـ في قكلو  كاكالكجو األكؿ الذم جعم
قىاليكا يىا أىيُّيىا ا) ًيدى ًعندىؾى ًإنَّنىا لىميٍيتىديكفى كى بَّؾى ًبمىا عى ( أريد بو لسَّاًحري اٍدعي لىنىا رى

كصؼ مكسى عميو السبلـ بأنَّو الساحر ، كىذا خطاب قكمو لو كقد ))كانكا 
ككاف الساحر فييـ ...  يسمكف العمماء سحرة فنادكه بذلؾ عمى سبيؿ التعظيـ

فكصفكا العمـ بالسحر ، ال  (ّ)ذـ((ركنو ، كلـ يكف السحر صفة عظيمنا يكقٌ 
السحر بالعمـ ، فيدخؿ ىذا الكجو ضمف الدراسة المعككسة ، كالتشبيو 

 كالمجاز ، كىذا كمو خارج عف باب الكجكه .
السحر في الكجو الثاني بمعنى : الكذب في قكلو تعالى :  كاكجعم

اءكا ًبًسٍحرو عىًظيـو ) ف أفاد كجاز كصؼ السحر ب–الكذب ( ك كىجى لـ يكف  –و كا 
كأعظـ مف ذلؾ ، قاؿ الطبرم :  ىك المعنى المقصكد ؛ ألنَّو قد كيصؼ بأعـٌ 

                                                 

(
ٔ

 ٕٕ٘-٠ٕٕٚ٘ٔظةةةش : ٚجةةةٖٛ اٌمةةةشآْ ٌٍذ١ةةةشٞ ص  2ٕٔ-2ٕٓ( اٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ص 

 .  2٘ٔع١ٓ ص ٚٔض٘ج األ

(
ٕ

 .  ٕٓٓ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 . 2ٓ-4ٙ/ٙٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ  
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كىذا ىك (ُ)( بتخييؿ عظيـ كثير مف التخييؿ كالخداع((ًبًسٍحرو عىًظيـو )))
 السحر كما عرَّفو أىؿ المغة .  

السػػػحر فػػػي الكجػػػو الثالػػػث بمعنػػػى : األخػػػذ بػػػالعيكف فػػػي قكلػػػو  كاكجعمػػػ 
كٍا أىٍعييفى النَّاسً تعالى : ) ري ( كجعمػو الفيركزآبػادم ))بمعنػى :  ربػط فىمىمَّا أىٍلقىٍكٍا سىحى
 أك ربطيػػا ال يكػػكف إالٌ  ؛ ألفَّ أخػػذ األعػػيفبعينػػو كىػػذا ىػػك السػػحر (ِ)العيػػكف((

بفعمػػػو ؛ لػػػذلؾ جعػػػؿ ابػػػف الجػػػكزم السػػػحر فػػػي ىػػػذه اآليػػػة بمعنػػػى :  ))السػػػحر 
  (ّ)المعركؼ الذم يأخذ بالعيف كالقمب((

السػػحر فػػي الكجػػو الرابػػع بمعنػػى : المجنػػكف فػػي قكلػػو تعػػالى :  اكجعمىػػك  
كرنا) قىاؿى الظَّاًلميكفى ًإف تىتًَّبعيكفى ًإال رىجيبلن مٍَّسػحي ف أفػاد–كىػذا الكجػو ( كى لػـ يكػف -كا 

، كقػد ذىػب أبػك ركا الستعمؿ لفظو كقػاؿ كمػا قػدٌ ه كلك أرادىك المعنى المراد ، 
مػػف السَّػػٍحر )بفػػتح السػػيف كسػػككف الحػػاء( أم :  عبيػػدة إلػػى أفَّ المسػػحكر ىنػػا

ألفَّ ...  مسػحكرؿ دابػة أك طػائر أك بشػر يأكػؿ فيػك الذم لػو رئػة ))ككػذلؾ كػ
كأنكر ابف  قتيبة قكؿ أبػي  (ْ) أىؿ السماء ال يأكمكف ، فأرادكا أف يككف ممىكنا((

عبيػػػدة  كقػػػاؿ : ))كلسػػػتي أدرم مػػػا اضػػػطره إلػػػى ىػػػذا التفسػػػير المسػػػتكره ، كقػػػد 
 ًإالٌ )بؽ التفسػػػير مػػػف السػػػمؼ بمػػػا ال اسػػتكراه فيػػػو ، قػػػاؿ مجاىػػػد فػػػي قكلػػػو : سػػ

كرنا ٍسػػػػػحي ػػػػػبلن مَّ ػػػػػٍحر حيمػػػػػة كخديعػػػػػة(( (رىجي ككصػػػػػؼ  (ٓ) أم : مخػػػػػدكعنا ؛ ألفَّ السّْ
كافتصػر الكاحػدم (ٔ) الطبرم قكؿ أبػي عبيػدة بأنَّػو ))غيػر بعيػد عػف الصػكاب((

كرناًإال رىجيبلن مَّسٍ )عمى القكؿ الثاني كقاؿ : )) مخدكعنا ، كالمسحكر الػذم قػد  (حي
                                                 

(
ٔ

ٚاٌجةاِع ألدىةاَ اٌمةشآْ  ٖٙ/ٕٚاٌىشاف  4ٖ٘/٠ٕٕٚظش : اٌٛع١ط  2ٕ/4( جاِع اٌت١اْ 

4/ٔ22. 

(
ٕ

 . ٕٓٓ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 . 2٘ٔ( ٔض٘ج  األع١ٓ ص 

(
ٗ

 . ٙٗٔ( ِجاص  اٌمشآْ ص 

(
٘

 .ٕٙ٘غش٠ب اٌمشآْ ص ( دفغ١ش 

(
ٙ

 . ٕٔٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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كنقػؿ الزجػاج كغيػره القػكليف كرجحػكا القػكؿ الثػاني (ُ) سيًحر كاختمط عميو أمره((
كىػػذا ىػػك  (ِ)، كفسػػركا المسػػحكر فػػي اآليػػة بمعنػػى الخػػداع أك الػػذم قػػد سيػػًحر

 السٍّْحر المعركؼ . 
كجعمػكا السػػحر فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػى الصػػرؼ فػػي قكلػػو تعػػالى : 

كفى قيػػػ) ري كقػػػد جعػػػؿ الفػػػراء : تيسػػػحركف ، كتيصػػػرفكف ، كتيؤفكػػػكف  (ٍؿ فىػػػأىنَّى تيٍسػػػحى
كفى كقاؿ الطبػرم : ))) (ّ)بمعنى كاحد ري إنَّمػا معنػاه : فمػف أمّْ كجػو  (فىػأىنَّى تيٍسػحى

ا(( كىػػذا ىػػك السػػحر الػػذم بمعنػػى   (ْ) يهخيَّػػؿ إلػػيكـ الكػػذب حقِّػػا كالفاسػػد صػػحيحن
 ما تقدـ .

ػػػا الكجػػػو السػػػادس  الػػػذم أضػػػافو الفيركزآابػػػادم كىػػػك جعمػػػو السػػػحر كأمَّ
ػا أىنػتى ًمػفى بمعنػى : اإلحػكاج إلػى الطعػاـ كالشػراب فػي قكلػو تعػالى : ) قىػاليكا ًإنَّمى

ًريفى  فيػػك مػػف السَّػػٍحر)بفتح السػػيف كسػػككف الحػػاء( بمعنػػى الرئػػة ال مػػف  (اٍلميسىػػحَّ
غة السٍّْحر)بكسػػر السػػيف كسػػككف الحػػاء( بمعنػػى الخدعػػة ، أم : ىػػك مػػف صػػي

أخرل ، يضاؼ إلى ذلؾ أفَّ ىذا المعنى لـ يعيّْنو أىؿ التفسػير فقػد أجػازكا أف 
ًريفى يكػػكف ) ػػػف لػػػو سىػػٍحر،  كالسَّػػػٍحر : الرئػػة ، أم : إنَّمػػػا أنػػػت ًمػػػفى اٍلميسىػػحَّ ( ))مى

بشر مثمنا ، كجػاز أف يكػكف مػف  المفعَّمػيف مػف )السّْػٍحر( ، كالمعنػى : مػف قػد 
  (ٓ) سيًحر مرة بعد مرة((

                                                 

(
ٔ

 .ٔٔٔ/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٕ

ٚاٌٍّخةةض يةةٟ إعةةشاا اٌمةةشآْ اٌىةةش٠ُ ص 44ٔ/ٖ( ٠ٕظةةش : ِعةةأٟ اٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ 

ٚاٌةةةذس اٌّظةةةْٛ يةةةٟ عٍةةةَٛ  اٌىذةةةاا  ٔٙٗ/ٖٚاٌّذةةةشس اٌةةةٛج١ض  ٘ٗٙ/ٕٚاٌىشةةةاف 2ٕٔ

 ٖٙٙ/2اٌّىْٕٛ 

(
ٖ

 . ٗٗٔ/ٕ( ٠ٕظش : ِعأٟ اٌمشآْ 

(
ٗ

 4ٕٙ/٠ٖٕٚظش : اٌٛع١ط  ٔٙ/2ٔاٌت١اْ ( جاِع 

(
٘

ٚاٌٛعة١ط  ٕٓٔ-4ٔٔ/٠ٚٔ4ٕظش : جةاِع اٌت١ةاْ  2٘/ٗ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا  

 . ٓ٘/ٙٚصاد اٌّغ١ش  ٖٓٙ/ٖ
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بمعنػػى : ذلؾ الكجػػو السػػابع الػػذم أضػػافو الفيركزآبػػادم الػػذم جعمػػو ككػػ
اًصػػبنا ًإالٌ آخػػر الميػػؿ ، كمقدمػػة الصػػبح فػػي قكلػػو تعػػالى : ) ـٍ حى مىػػٍيًي ػػٍمنىا عى  ًإنَّػػا أىٍرسى

رو  ػػػحى ٍينىػػػاىيـ ًبسى ارً كقكلػػػو تعػػػالى : ) (آؿى ليػػػكطو نَّجَّ ٍسػػػتىٍغًفًريفى ًباألىٍسػػػحى مػػػف ( فيػػػك كىاٍلمي
ر )بفتح ال سػيف كالحػاء( ال مػف السٍّْحر)بكسػر السػيف كسػككف الحػاء( فيػك السَّحى

ا  ؛ لذلؾ ال يصح  جعؿ المعنييف السادس كالسابع مف مف صيغة مختمفة أيضن
: قػػد تقػػدـ ك أكجػو السّْػػٍحر ؛ ألنَّيمػػا ليسػا مػػف ىػػذه الصػيغة مػػف حيػػث الحركػة ، 
ضػػع مػػف ))أفَّ معنػػى الكجػػكه كالنظػػائر أف تكػػكف الكممػػة كاحػػدة ذيًكػػرٍت فػػي مكا

 (ُ)القرآف الكريـ عمى  لفظ كاحد كحركة كاحدة((
ممػػػػػا تقػػػػػٌدـ ذكػػػػػره تبػػػػػٌيف أٌف األكجػػػػػو : العمػػػػػـ ، كالكػػػػػذب ، كالجنػػػػػكف ، 
ف أفػػادت معانييػػا ، لػػـ تكػػف ىػػي المعنػػى المقصػػكد  ، كالصػػرؼ عػػف الحػػٌؽ ، كا 

ٍعػؿي  أٌما الكجياف المذاف أضافيما الفيرزأبادم فيما مف صػيغتيف مختمفتػيف ، كجى
ال السػػتة السػػحر فػػي الكجػػو الثالػػث يعنػػي السػػحر بعينػػو يعنػػي أٌف بقيػػة األكجػػو 

أكجػػو مختمقػػة ، اختيمقػػٍت بطػػريقتيف : بطريقػػة تعنػػي السػػحر بعينػػو ، فيػػي إذف 
خػػػتبلؼ المعػػػاني الخػػػتبلؼ ، كبطريقػػػة اذكػػػر مػػػا أفػػػاد كخػػػالؼ المعنػػػى المػػػراد 

   الصيغة .
 معاني ما يمـز منيا معناهبلوازمو ، أو معاني بالمفظ الطريقة الثالثة ، جعؿ 

  كجكه األلفاظ اآلتية :مف كاف ما مف ذلؾ 
قاؿ الدامغاني : ))تفسير )أحاط( عمى أربعة أكجو ،  أحاط :-ٔ

فكجو منيا  االشتماؿ مف جكانب الشيء ،، ك  اليبلؾ، ك  الجمع، ك  العمـ
ـٍ )أحاط( يعني : عمـ ، قكلو تعالى في سكرة الجف : ) ٍيًي ا لىدى اطى ًبمى كىأىحى

أم : عمـ بما لدييـ ، ككقكلو تعالى :  {ِٖ(}الجف : كىأىٍحصىى كيؿَّ شىٍيءو عىدىدنا

                                                 

(
ٔ

 . ٕٔ( ٔض٘ج األع١ٓ إٌٛاظش ص 
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ٍف ًعٍمًموً ) بشيء مف { أم : ال يعممكف ِٓٓ(}البقرة : كىالى ييًحيطيكفى ًبشىٍيءو مّْ
 بما شاء . إالٌ معمكماتو 

كالكجو الثاني ، اإلحاطة يعني : الجمع ، قكلو تعالى في سكرة 
{ أم : يجمعيـ يكـ القيامة ُٗ(}البقرة : كالٌموي ميًحيطه ًباٍلكاًفًريفى البقرة : )

 فتمحقيـ العقكبة ، قالو مجاىد .
كالكجو الثالث ، اإلحاطة : اليبلؾ ، قكلو تعالى في سكرة البقرة : 

اطى ) ًطيػئىتيوي كىأىحى { يقكؿ : أىمكو شركو ، مثميا في سكرة ُٖ(}البقرة : ٍت ًبًو خى
 { ىمكت ثمرتو .ِْ(}الكيؼ : كىأيًحيطى ًبثىمىًرهً الكيؼ ، قكلو تعالى : )

كالكجو الرابع ، اإلحاطة : يعني االشتماؿ عمى الشيء كاالحتكاء مف 
اطى ًإنَّا أىٍعتى جكانبو كميا ، قكلو تعالى في سكرة  الكيؼ : ) ٍدنىا ًلمظَّاًلًميفى نىارنا أىحى

ـٍ سيرىاًدقييىا { أم : سرادؽ النار تحيط بيـ ، ككقكلو تعالى في ِٗ(}الكيؼ : ًبًي
ـى لىميًحيطىةه ًباٍلكىاًفًريفى سكرة  العنكبكت : ) يىنَّ فَّ جى كمثؿ  (ُ){((ْٓ(}العنكبكت : كىاً 
  (ّ)كالفيركزآبادم (ِ)ىذا قاؿ ابف الجكزم

كقاؿ  (ْ) قاؿ الراغب : ))الحائط : الجدار الذم يحكط بالمكاف(( 
قاؿ يابف الجكزم : ))اإلحاطة : االستدارة  بالشيء مف جميع جكانبو ، ك 

لمبستاف : الحائط ؛ ألنَّو يجمع كثيرنا مف الثمار((
 (ٓ)   

ىذا ىك معنى )أحاط( كما ذكره أصحاب كتب الكجكه ىي ليست   
نَّ  ، فمف أحاط بالشيء عمـ بما أحاطو ،  لكازموما ىي معاني أكجو اإلحاطة كا 

كتمكَّف مف جمعو ، كمف إىبلكو إذا أراد ، فقد جعمكا )أحاط( بمعنى العمـ كما 
                                                 

(
ٔ

 .  ٘ٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 .  4ٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 . ٕٙٔ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٗ

 . ٕٗٔ( اٌّفشداح ص 

(
٘

 . 4ٕ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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ا لىدىٍيًيـٍ جاء في الكجو األكؿ في قكلو تعالى : ) اطى ًبمى ( ألنيـ جعمكا اآلية كىأىحى
بمعنى العمـ في قكلو بمعنى : كأحاط بما لدييـ مف عمـ ، ككذلؾ جعمكه 

ٍف ًعٍمًموً تعالى : ) ( لمتصريح بالمحاط بو كىك عممو كىالى ييًحيطيكفى ًبشىٍيءو مّْ
 سبحانو كتعالى  .

كالٌموي ميًحيطه كجعمكه بمعنى الجمع في الكجو الثاني في قكلو تعالى : )
جعؿ ( ألنَّو أريد بالمعنى المتعمؽ بالمحاط بيـ كىـ الكافركف ، ك ًباٍلكاًفًريفى 

اإلحاطة بالكافريف بمعنى جمعيـ يكـ القيامة ييعدَّ مف لكازمو ؛ ألفَّ مف أحاط 
كا سبحانو قاؿ عف نفسو :  (ُ)بقـك فقد جمعيـ ؛ أك يدخؿ في باب المجاز

{ ككذلؾ صفاتو ُُ(}الشكرل : لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي البىًصيري )
فعاؿ ، لذلؾ ال يجكز إقحاـ صفاتو كأفعالو كاأفعالو ليست كمثميا صفات كأ

 لفظ كاف . في كجكه أمٌ 
اطىٍت ًبًو أمَّا جعؿ اإلحاطة بمعنى اليبلؾ في قكلو تعالى : ) كىأىحى

ًطيػئىتيوي  ؤلفَّ مف أحاط بشيء فقد تمكَّف منو ، كما أفَّ في ىذه اآلية  ف( خى
اطىٍت ًبوً استعارة ، قاؿ الراغب : ))كقكلو تعالى : ) ًطيػئىتيوي  كىأىحى ( فذلؾ أبمغ خى

ه إلى ستجرٌ عميو ، ا إذا ارتكب ذنبنا كاستمرٌ استعارة ، كذاؾ أفَّ اإلنساف 
ع عمى قمبو ، فبل يمكنو معاكدة ما ىك أعظـ منو ، فبل يزاؿ يرتقي حتى ييطبى 

  (ِ) أف يخرج مف تعاطيو((
كأمَّا جعؿ اإلحاطة في الكجو الرابع بمعنى : االشتماؿ عمى الشيء 
كاالحتكاء مف جكانبو كميا ، فيك المعنى المكضكع لئلحاطة ، كىذا ىك معناه 
أينما كرد في القرآف الكريـ ، كما عداه مف األكجو كالمعاني التي تينسب إليو ، 

 . لكازموفيي معاف مجازية أك معاني 

                                                 

(
ٔ

 . ٕٖ( ٠ٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٕ

 .ٕٗٔ( اٌّفشداح ص 
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دامغاني : ))تفسػير )أحصػى( عمػى أربعػة أكجػو : قاؿ الأحصى : -ٕ
الشػػػكر ، فكجػػػو منيػػػا : أحصػػػى : حفػػػظ ، قكلػػػو ، ك  العمػػػـ، ك  الكتابػػػة، ك  الحفػػػظ

ػػاىىاتعػػالى فػػي سػػكرة الكيػػؼ : ) ًبيػػرىةن ًإال أىٍحصى ػػًغيرىةن كىال كى (}الكيؼ : ال ييغىػػاًدري صى
ػػػػػػاهي ا{ أم : حفظيػػػػػػا ، ككقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى فػػػػػػي سػػػػػػكرة المجادلػػػػػػة : )ْٗ لمَّػػػػػػوي أىٍحصى

نىسيكهي  ـى أىف لَّػف { أم : حفظو اا كنسػكه ، ككقكلػو تعػالى : )ٔ(}المجادلة : كى ًمػ عى
كهي   { أم : تحفظكا مكاقيت الصبلة .َِ(}المزمؿ : تيٍحصي
سػػػكرة عػػػـ حصػػػى ، أم : كتػػػب ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي كالكجػػػو الثػػػاني ، أ 

ٍينىاهي ًكتىابنايتسساءلكف ) كيؿَّ شىٍيءو أىٍحصى  أم : كتبناه كتابنا . {ِٗ(}عـ : كى
قكلػو تعػالى فػي سػكرة الجػف : ، كالكجو الثالث ، أحصػى ، أم : عمػـ  

ى كيؿَّ شىٍيءو عىدىدنا) ـٍ كىأىٍحصى ٍيًي ا لىدى اطى ًبمى أم : عمـ كػؿ شػيء  {ِٖ(}الجف : كىأىحى
 عددنا .

ف كالكجو الرابع ، أحصى : شكر ، قكلو تعالى في سكرة  النحؿ : )  كىاً 
ػػػػكىىاتىعيػػػػدُّكٍا ًنعٍ  ػػػػةى المٌػػػػًو الى تيٍحصي { أم : ال تشػػػػكركىا ، مثميػػػػا فػػػػي ُٖ(}النحؿ : مى

كرة  إبراىيـ ، كيقاؿ : ال تيعرىؼ كميتيا((س
(ُ)  

كالثػػػاني : الحفػػػظ ، كالكتابػػػة ، ، كذكػػػر ابػػػف الجػػػكزم الػػػكجييف األكؿ 
ـى أىف لَّػف كجعؿ الكجو الثالث بمعنى : اإلطاقة كاستشيد لو بقكلو تعالى : )) ًم عى

كهي  كىك أحد شكاىد الحفظ عند الدامغاني ، كجعؿ الكجػو  {َِ(}المزمؿ : تيٍحصي
ػػػةى المٌػػػًو الى الرابػػػع بمعنػػػى : العػػػدد، كاستشػػػيد لػػػو بقكلػػػو تعػػػالى : ) ف تىعيػػػدُّكٍا ًنٍعمى كىاً 

ػػػكىىا { كىػػػك شػػػاىد الشػػػكر عنػػػد الػػػدامغاني ، كقػػػاؿ : ))كقػػػد ّْ(}إبراىيـ : تيٍحصي
ػػا ، كىػػك ال عمػػـ ، كمنػػو قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة  الجػػف : ألحػػؽ قػػكـ قسػػمنا خامسن

ػػػدىدنا) ػػػٍيءو عى ػػػى كيػػػؿَّ شى (ِ) { كالظػػػاىر أنَّػػػو مػػػف قسػػػـ العػػػدد((ِٖ(}الجف : كىأىٍحصى

ككذلؾ ذكر الفيركزآبادم الكجييف األكؿ ، كالثاني : الحفظ ، كالكتابػة  
                                                 

(
ٔ

 . ٙٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 .ٕٖ-ٖٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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، كجعؿ الكجو الثالث بمعنى : الحصػر كاإلحاطػة ، كاستشػيد لػو بقكلػو تعػالى 
ػػػػػدىدناكىأى :  ) ػػػػػٍيءو عى ػػػػػى كيػػػػػؿَّ شى { كىػػػػػك مػػػػػف شػػػػػكاىد العمػػػػػـ عنػػػػػد ِٖ(}الجف : ٍحصى

الػػدامغاني ، كجعػػؿ الكجػػو الرابػػع بمعنػػى : الطاقػػة كالقػػدرة ، كاستشػػيد لػػو بقكلػػو 
كىىاتعالى : ) ف تىعيدُّكٍا ًنٍعمىةى الٌمًو الى تيٍحصي    (ُ){ّْ{)إبراىيـ : ُٖ(}النحؿ : كىاً 

كقػاؿ  (ِ) إذا أعددتػو كأطقتػو(( كقاؿ ابف فارس : ))أحصػيتي الشػيء :
الراغػب : ))اإلحصػػاء : التحصػػيؿ بالعػدد ، يقػػاؿ : أحصػػيتي كػذا ، كذلػػؾ مػػف 
لفػػػظ الحصػػػػا ، كاسسػػػػتعماؿ ذلػػػػؾ فيػػػػو مػػػف حيػػػػث إنَّيػػػػـ كػػػػانكا يعتمدكنػػػػو بالعػػػػد 

ػػػػػػٍيءو كاعتمادنػػػػػػا فيػػػػػػو عمػػػػػػى األصػػػػػػابع قػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػالى :  ) ػػػػػػى كيػػػػػػؿَّ شى كىأىٍحصى
مو كأحاطػو بػو ، كركم : اسػتقيمكا كلػف تيحصػكا { أم : حصػِٖ(}الجف : عىدىدنا

ػػػمكا ذلػػػؾ(( كقػػػاؿ الفيركزآبػػػادم : ))كمنػػػو قكلػػػو صػػػمى ا  (ّ) ، أم : لػػػف تيحصّْ
عميػػػو كسػػػمـ  : ال أحصػػػي ثنػػػاء عميػػػؾ أنػػػت كمػػػا أثنيػػػت عمػػػى نفسػػػؾ ، كقكلػػػو 

قيؿ : أم  (ْ)صمى ا عميؾ في األسماء الحسنى : مف أحصاىا دخؿ الجنة 
فيػػػا رأىػػػا ،  كقيػػػؿ : مػػػف حفظيػػػا كضػػػبطيا ، كقيػػػؿ : مػػػف عرى : مػػػف عػػػدَّىا كق

ؽ بيػػػػا حسػػػػب الطاقػػػػة البشػػػػرية ، كقكلػػػػو : ؼ معناىػػػػا ، كقيػػػػؿ : مػػػػف تخمٌػػػػكعػػػػرى 
ػػػػكا  ه ر إحصػػػػاؤ أم : لػػػػف تحٌصػػػػمكا ذلػػػػؾ ، ككجػػػػو تعػػػػذٌ  (ٓ)اسػػػػتقيمكا كلػػػػف تيحصي

كتحصػػػيمو ، ىػػػػك أفَّ الحػػػػؽ كاحػػػػد كالباطػػػػؿ كثيػػػر ، بػػػػؿ الحػػػػؽ باإلضػػػػافة إلػػػػى 
صػابة الباطؿ  كالنقطة باإلضافة إلى أجزاء الدائرة ، ككالمىٍرمىى مف اليػدؼ ، كا 

  (ٔ) ذلؾ صعب عسير((

                                                 

(
ٔ

 .  2ٕٔ/ٕ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 . ٕٕٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 . 2ٕٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 ٚاٌذشِزٞ . ( ِٓ دذ٠ث أخشجٗ اٌش١خاْ

(
٘

 ( اٌذذ٠ث أخشجٗ أدّذ .

(
ٙ

 . 4ٕٔ-2ٕٔ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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، ه الشيء فحسب ، بػؿ عػدُّ  فصفكة ما تقدَّـ أفَّ اإلحصاء ال يعني عدَّ 
 سبتٍ كاإلحاطة بو ، كىذا ىك معنى اإلحصاء ، أمَّا األكجو التي ني ، كتحصيمو 

فيي ليست معاني اإلحصاء بؿ ىي معاني ، ـ : الحفظ ، كالكتابة ، كالعمإليو 
يسػتمـز حفظػو ، ككتابتػو ، كالعمػـ بػو ، فتحصيؿ الشيء بعدّْه كاإلحاطة  لكازمو

ػػا جعػػؿ اإلحصػػاء  بػػو ، أم : ىػػذه األمػػكر ممػػا يقتضػػيو معنػػى اإلحصػػاء ، أمَّ
ػػكىىابمعنػػى الشػػكر فػػي قكلػػو تعػػالى : ) ػػةى المٌػػًو الى تيٍحصي ف تىعيػػدُّكٍا ًنٍعمى (}النحؿ : كىاً 

ػػػػػـ فيػػػػػو ، كالػػػػػدليؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ أفَّ ّْ{)إبػػػػػراىيـ : ُٖ { فيػػػػػك كجػػػػػو دخيػػػػػؿ ميقحى
، فالمراد  ةنكا ىذا المعنى ، كالعبد ال يستطيع شكر نعمة كاحدالمفسريف لـ يعيّْ 

قػػػاؿ الكاحػػػدم : ))أم : ال تػػػأتكا عمػػػى جميعيػػػا ف الشػػػكر ، اإلحصػػػاء مػػػف دك 
، كقػػاؿ أبػػك العاليػػة : ال تطيقػػكف بالعػػدد لكثرتيػػا ، قػػاؿ الكمبػػي : ال تحفظكىػػا 

 كقػػػاؿ التبريػػػزم : ))أم : تركمػػػكا عػػػدَّىا ال تطيقػػػكا عػػػدَّىا لكثرتيػػػا(( (ُ)عػػػدَّىا((

كقػػاؿ الزمخشػػرم : ))ال تحصػػكىا : ال تحصػػركىا ، كال تطيقػػكا عػػدَّىا كبمػػكغ (ِ)
ػػػا التفصػػػ يؿ فػػػبل يقػػػدر آخرىػػػا ، ىػػػذا إذا أرادكا أف يعػػػدُّكىا عمػػػى اإلجمػػػاؿ ، كأمَّ

كقػػاؿ ابػػف عطيػػة : ))أم : لكثرتيػػا كعظميػػا فػػي  (ّ) ا(( ال يعممػػو إالٌ عميػػو ك 
الحػػكاس كالقػػكل كاإليجػػاد بعػػد العػػدـ كاليدايػػة لئليمػػاف كغيػػر ذلػػؾ ، كقػػاؿ طمػػؽ 
بف حبيب : إفَّ حؽ ا تعالى أثقؿ مف أف يقكـ بو العباد كنعمو أكثػر مػف أف 

فػي مطعمػو  ا عميػو إالٌ  : مف لـ ير نعمة يحصييا العباد ، كقاؿ أبك الدرداء
كقػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف األندلسػػػي : ))ال  (ْ) كمشػػػربو فقػػػد قػػػؿَّ عممػػػو كحضػػػر أجمػػػو((

كقػػاؿ ابػػف  (ٓ) تحصػػكىا : أم : ال تطيقػػكا عػػدَّىا كال تقكمػػكا بحصػػرىا لكثرتيػػا((
                                                 

(
ٔ

 .ٖٖ/ٖ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٕ

 . ٗٓٔ( ٍِخض إعشاا اٌمشآْ ص 

(
ٖ

 . ٖٙ٘/ٕ( اٌىشاف 

(
ٗ

 .ٖٓٗ/ٖ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
٘

 .ٕ٘ٙ/4( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 
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عػػػف القيػػػاـ  عجػػػز العبػػػاد عػػػف تعػػػداد الػػػنعـ فضػػػبلن  كثيػػػر : ))يخبػػػر تعػػػالى عػػػف
 . (ُ) بشكرىا((

يف كمػػا تػػرل يحػػـك جميعػػو حػػكؿ معنػػى تحصػػيؿ الشػػيء فكػػبلـ المفسػػر 
بعدّْه كاإلحاطة بو ، كىذا ىك معنى اإلحصاء أينما كرد في القرآف الكريـ ، كال 

ػػا األكجػػو المنسػػكبة  أكجػػو لػػو فيػػي إليػػو فيػػو غيػػر داللتػػو عمػػى ىػػذا المعنػػى ، أمَّ
 لكازمو . معاني ليست معاني اإلحصاء بؿ ىي مف 

قاؿ الحيرم : ))باب اإلىبلؿ عمى كجييف ، أحدىما : : اإلىالؿ -ٖ
ا أيًىؿَّ ًبًو ًلغىٍيًر الٌمًو(}البقرة :  مى  { ُّٕرفع الصكت كقكلو في البقرة : )كى

كالثاني : الذبح ، نحك قكلو تعالى : )أىٍك ًفٍسقنا أيًىؿَّ ًلغىٍيًر الٌمًو 
  (ِ){(( ًُْٓبًو(}األنعاـ : 

كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى رفع قاؿ ابف فارس : ))الياء 
: رفع صكتو بالتمبية ، كاستيؿَّ  كاألصؿ قكليـ : أىؿَّ بالحجٌ ...  صكت

ا : صكَّت عند كالدتو فاليبلؿ الذم في السماء سيمّْي بو ...  الصبي صارخن
أكؿ ليمة  إلىبلؿ الناس عند نظرىـ إليو مكبّْريف كداعيف ، كيسمَّى ىبلالن 

كقاؿ الراغب : ))اإلىبلؿ :  (ّ) كالثانية ، كالثالثة ، ثـ ىك قمر بعد ذلؾ((
رفع الصكت عند رؤية اليبلؿ ، ثـ استعمؿ لكؿ صكت ، كبو شيبّْو إىبلؿ 

مىا أيًىؿَّ ًبًو ًلغىٍيًر الٌمًو(}البقرة :  { أم : ما ذيكر عميو ُّٕالصبي ، كقكلو : )كى
))كأىؿَّ الرجؿ كاستيؿَّ : (ْ) ف ييذبىح ألىؿ األصناـ((غير اسـ ا ، كىك ما كا

إذا رفع صكتو ، كأىؿَّ المعتمر : إذا رفع صكتو بالتمبية ، كتكرر في الحديث 

                                                 

(
ٔ

 .ٖٙ٘/ٗ( دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ 

 َْ-ّٗالقرآف ص ( كجكه ِ)

 َُُٕكينظر : العيف لمخميؿ ص  ِِٗ( مقاييس المغة ص ّ)

 ِِّ/ٓكبصائر ذكم التمييز  ِٔٓ/ْكينظر : عمدة الحفاظ  ٗٔٓ( المفردات ص ْ)
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 : ذكر اإلىبلؿ ، كىك رفع الصكت بالتمبية ، أىؿَّ المحـر بالحج يييؿُّ إىبلالن 
  (ُ)إذا لبَّى كرفع صكتو((

مىا أيًىؿَّ ًبًو ًلغىٍيًر الٌمًو(( قاؿ الطبرم في تفسيره : ))أمَّا قكلو : )كى
فإنَّو  

يعني : كما ذيًبح لآللية كاألكثاف ييسمَّى عميو بغير اسمو ، أك قيًصد بو غيره 
ا أيًىؿَّ ًبًو( ألنَّيـ كانكا إذا أرادكا ذبح ما قرٌ  مى نَّما قيؿ : )كى بكه مف األصناـ ، كا 

...  لؾ ، كجيركا بذلؾ أصكاتيـبكا ليا ذآلليتيـ سمكا اسـ آليتيـ التي قرٌ 
ا أيًىؿَّ ًبًو  مى فرفعيـ أصكاتيـ بذلؾ ىك اإلىبلؿ الذم ذكره ا تعالى فقاؿ : )كى

ىذا ما قالو في تفسير شاىد الكجو األكؿ ، كقاؿ في تفسير  (ِ) ًلغىٍيًر الٌمًو(((
كمو بشكاىده شاىد الكجو الثاني : ))قكلو : )أيًىؿَّ ًلغىٍيًر الٌمًو ًبًو( قد مضى ذلؾ 

عادتو(( فأنت ترل أفَّ الطبرم لـ يفسَّر  (ّ) الكافية مف كفؽ لفيمو عف تكراره كا 
شاىد الكجو الثاني ، كأحاؿ القارئ إلى أف يراجع تفسيره لشاىد الكجو األكؿ ؛ 
ألفَّ المعنى كاحد في الشاىديف ، فالدليؿ عمى اختبلؽ ىذيف الكجييف أني لـ 

، كال مفسّْرنا في كتب التفسير ، فرَّؽ بيف داللة أىؿَّ  أجد لغكيِّا في كتب المغة
في شاىد الكجو األكؿ ، كبيف داللة أىؿَّ في شاىد الكجو الثاني ، فكما جاز 
جعؿ اإلىبلؿ في شاىد الكجو األكؿ بمعنى رفع الصكت ، جاز بالقدر نفسو 
جعمو بيذا المعنى في شاىد الكجو الثاني ، ككما جاز جعؿ اإلىبلؿ في 
ا بالقدر نفسو جعمو بيذا المعنى  شاىد الكجو الثاني بمعنى الذبح ، جاز أيضن
في شاىد الكجو األكؿ ، حتى أجمعكا عمى أفَّ معنى الشاىديف في الكجييف ، 
ىك أفَّ أىؿ الجاىمية كانكا يرفعكف أصكاتيـ بذكر اسـ البلت كالعزل عند ذبح 

                                                 

 ّٖ/ُٓ( لساف العرب ُ)

 َُِ/ِ( جامع البياف ِ)

 . ٖٔ/ٖ( جامع البياف ّ)
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ـ أكؿ ىذه الذبائح ، فالمعنى كا سبحانو حرَّ  (ُ)الذبائح آلليتيـ كأصناميـ
 كاحد ىنا كىناؾ .

نَّما ىك مف لكازمو  فاإلىبلؿ يعني رفع الصكت ، كال يعني الذبح ، كا 
  .كقد اختمقو الحيرم بيذه الطريقة ، 

قػػػػاؿ الػػػػدامغاني : ))تفسػػػػير الثبػػػػات عمػػػػى سػػػػتة أكجػػػػو : الثبػػػػات : -ٗ
رسػػكؿ ا ، كالتمقػػيف ،  ا محمػػد الثبػػات عمػػى شػػيادة أف ال إلػػو إالٌ البشػػارة ، ك 
 ،  كالحبس ، ، كالثبات بعينو . كالجماعات

فكجو منيا ، الثبات بمعنى : البشارة ، قكلػو تعػالى  فػي سػكرة األنفػاؿ 
نيكاٍ : ) ـٍ فىثىبّْتيػػكٍا الَّػػًذيفى آمى ػػًة أىنّْػػي مىعىكيػػ بُّػػؾى ًإلىػػى اٍلمىآلًئكى { ُِ(}األنفػػاؿ : ًإٍذ ييػػكًحي رى

 ؿ : انصركىـ بمعنى : بشركىـ ، كيقا
ا محمػد  أف ال إلػو إالٌ  شػيادةكالكجو الثاني ، الثبػات ، التثبػت عمػى 

نيػػػكٍا بًػػػاٍلقىٍكًؿ قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة إبػػػراىيـ : )، رسػػػكؿ ا  ييثىبّْػػػتي المٌػػػوي الَّػػػًذيفى آمى
ًفػي اآلًخرىةً  يىاًة الػدٍُّنيىا كى أف ال شػيادة أم : يمقػنيـ  {ِٕ(}إبػراىيـ : الثَّاًبًت ًفي اٍلحى

 ا محمد رسكؿ ا . إلو إالٌ 
كالكجػػػػو الثالػػػػث ، الثبػػػػات بمعنػػػػى : التمقػػػػيف ، قكلػػػػو تعػػػػالى فػػػػي سػػػػكرة 

نيكاٍ إبراىيـ : )  يعني : يمقنيـ الشيادة  {ِٕ(}إبراىيـ : ييثىبّْتي الٌموي الًَّذيفى آمى
كالكجػػػو الرابػػػع ، الثبػػػات بمعنػػػى : الجماعػػػات قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة 

كٍا يىػػػػػػػا أى النسػػػػػػػاء : ) كٍا ثيبىػػػػػػػاتو أىًك انًفػػػػػػػري ـٍ فىػػػػػػػانًفري كي ػػػػػػػذيكٍا ًحػػػػػػػٍذرى نيػػػػػػػكٍا خي يُّيىػػػػػػػا الَّػػػػػػػًذيفى آمى
ًميعنا  { يعني : جماعات ُٕ(}النساء : جى

                                                 

تفسػػػير القػػػرآف المجيػػػد كالكسػػػيط فػػػي  ٖٔ/ٖ،  َُِ/ِ( ينظػػػر : جػػػامع البيػػػاف لمطبػػػرم ُ)
، كأنػػػػكار التنزيػػػػؿ  ّْٕ،  ِٗكمػػػػدارؾ التنزيػػػػؿ لمنسػػػػفي ص  ِّّ/ِ،  ِٕٓ/ُلمكاحػػػػدم 

ُ/ُِٗ-َُّ  ،ِ/ُٖٕ 
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كالكجو الخامس ، ليثبتكؾ : ليحبسكؾ ، قكلو تعالى فػي سػكرة األنفػاؿ 
كٍا ًلييٍثًبتيكؾى أىٍك يىٍقتيميكؾى : ) ٍذ يىٍمكيري ًبؾى الًَّذيفى كىفىري   {َّ(}األنفاؿ : كىاً 

كالكجػػو السػػادس ، ىػػك الثبػػات بعينػػو قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة األنفػػاؿ : 
ـى ) ييثىبّْتى ًبًو األىٍقدىا  (ُ){((ُُ(}األنفاؿ : كى

عمػػى  ؽ بتحريػػؾ لفػػظ )الثبػػات( ممػػا يػػدؿٌ ؼ أك المحقٌػػلػػـ يمتػػـز المصػػنٌ 
عبػػػػػث ىػػػػػذه الكتػػػػػب ؛ ألفَّ الثبػػػػػات فػػػػػي الكجػػػػػو الرابػػػػػع الػػػػػذم جعمػػػػػو بمعنػػػػػى : 

كٍا ثيبىػاتو أىًك اعات في قكلو تعالى : )الجم ـٍ فىػانًفري كي ػذيكٍا ًحػٍذرى نيكٍا خي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ًميعنا كٍا جى ( ىك بضػـ الثػاء ، كىػك فػي األكجػو الباقيػة بفػتح الثػاء ، فيػك مػف انًفري

صيغة تختمؼ في الحركة ، بؿ ىػك مػف  أصػؿ كجػذر آخػر ، فيػك بػالفتح مػف 
( كبالضػػـ مػػ ( كقػػد جعمػػو الفراىيػػدم مػػف الجػػذر الثػػاني بػػاب )ثبػػتى ف بػػاب )ثبػػيى

 (ِ) كقاؿ في ىذا الباب : ))الثُّبىةي : العصبة مف الفرساف كيجمػع ثيبػات كثيبػيف((
كقػاؿ  (ّ)ككذلؾ جعؿ ابف فارس )الثُّبات( بالضػـ فػي بػاب : الثػاء كالبػاء كاليػاء

كقػػاؿ   (ْ) ((فػػي بػػاب : الثػػاء كالبػػاء كالتػػاء ))كممػػة كاحػػدة ، كىػػي دكاـ الشػػيء
كقػػاؿ فػػي بػػاب )ثبػػي( :  (ٓ)الراغػػب فػػي بػػاب )ثبػػت( ))الثَّبػػات : ضػػد الػػزكاؿ(( 

كٍا ثيبىػػػػاتو )قػػػػاؿ تعػػػػالى : ) ...  ( ىػػػػي جمػػػػع ثيبػػػػة ، أم :  جماعػػػػة منفػػػػردةفىػػػػانًفري
ػػػًذفت ))ككزنيػػػا فػػػي األصػػػؿ )فيعى  (ٔ) كالمحػػػذكؼ منػػػو اليػػػاء(( مىػػػة( كػػػػ)حيطىمىة( حي

كالثيبىػة : الجماعػة مػف الرجػاؿ تكػكف فػكؽ ...  الميا كعيكّْض عنيا تػاء التأنيػث
كالػػدامغاني حػػيف جعػػؿ الثيبػػات بمعنػػى : (ٕ)العشػػرة ، كقيػػؿ : االثنػػاف كالثبلثػػة((
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الجماعػػات لػػـ يكضػػح المعنػػى ، قػػاؿ أبػػك عبيػػدة : ))كاحػػدىا ثيبػػة ، كمعناىػػا : 
ًميعنػػا)جماعػػات فػػي تفرقػػة ، كتصػػديؽ ذلػػؾ  كٍا جى :  كقػػاؿ ابػػف قتيبػػة (ُ) (أىًك انًفػػري

كالمعنػػػى : احػػػذركا كاحتػػػرزكا  (ِ) ))كاحدتػػػو ثيبػػػة ، يريػػػد جماعػػػة بعػػػد جماعػػػة((
ػػا )ية بعػػػد سػػرٌ كاخرجػػكا إلػػى العػػدك جماعػػػات متفرقػػة سػػرٌ  مَّ ًميعنػػػاية ، كا  ( أم : جى

 (ّ) مجتمعيف كككبة كاحدة
كىناؾ تداخؿ لـ ينبو عميو المحقؽ بيف الكجو الثػاني كالكجػو الثالػث ، 

آلخر كاستشيد بالشاىد نفسو في الكجييف ، فالتمقيف فقد جعؿ أحدىما بمعنى ا
الثالث كالشاىد كاحد  تثبت في الكجو الثاني ، جعمو الكجوالذم فسَّر بو كجو ال

نَّما ىك كاحد مف مسػبّْ  ، أم : أفَّ كلكازمػو باتو ، كالتمقيف ليس كجينا لمثبات ، كا 
يىػاًة تعػالى : )الثبات يحصؿ بالتمقيف كغيره ، كالػدليؿ عمػى ذلػؾ ، قكلػو  ًفػي اٍلحى

ًفػػي اآلًخػػرىةً  فػػإذا أمكػػف فيػػـ حصػػكؿ تثبيػػت ا لممػػؤمنيف بػػالتمقيف  فػػي  (الػػدٍُّنيىا كى
قبػػكرىـ ، فكيػػؼ يمكػػف فيػػـ ذلػػؾ فػػي الحيػػاة الػػدنيا ؟! لػػذلؾ فسَّػػر الطبػػرم ىػػذه 
التثبيت بقكلو : ))كالصػكاب مػف القػكؿ فػي ذلػؾ مػا ثبػت بػو الخبػر عػف رسػكؿ 

أفَّ معناه : يثبت ا الػذيف آمنػكا بػالقكؿ الثابػت فػي الحيػاة  ا في ذلؾ ، كىك
اىـ في الحياة الدنيا باإليماف با كبرسكلو محمد صػمى الدنيا ، كذلؾ تثبيتو إيٌ 

ا عميو كسمـ ، كفي اآلخرة بمثؿ الذم ثبتيـ بو في الحياة الػدنيا ، كذلػؾ فػي 
كاإليمػػاف برسػػكلو صػػمى قبػػكرىـ حػػيف يسػػألكف عػػف الػػذم ىػػـ عميػػو مػػف التكحيػػد 

 فيناؾ إذف تثبيت مف غير تمقيف ، كىك التكفيؽ . (ْ) ا عميو كسمـ((
و الثبات في الكجو األكؿ بمعنى البشارة فػي قكلػو تعػالى : مي ككذلؾ جعٍ 

نيػػػكاٍ ) ـٍ فىثىبّْتيػػػكٍا الَّػػػًذيفى آمى ػػػًة أىنّْػػػي مىعىكيػػػ بُّػػػؾى ًإلىػػػى اٍلمىآلًئكى ػػػا ًإٍذ ييػػػكًحي رى ( كالبشػػػارة أيضن
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ػػا كاحػػدة مػػف مسػػبّْ ليسػػت كجينػػا لمثبػػا نَّمػػا ىػػي أيضن ، أم : أفَّ الثبػػات  باتوت ، كا 
يحصػؿ بالبشػػارة كغيرىػا كالنصػػر كمػػا صػرَّح بػػذلؾ ، كفػػي ذلػؾ قػػاؿ الطبػػرم : 

نيكاٍ ))) ىـ اتيـ فػي قتػاؿ عػدكّْ حكا نٌيػكا عػزميـ ، كصػحٌ ( يقكؿ : قكٌ فىثىبّْتيكٍا الًَّذيفى آمى
إفَّ تثبيت المبلئكة المؤمنيف كاف حضػكرىـ حػربيـ مف المشركيف ، كقد قيؿ : 

اىـ بقتاؿ أعدائيـ ، كقيؿ : كاف ذلؾ بأفَّ معيـ ، كقيؿ : كاف ذلؾ معكنتيـ إيٌ 
الممىػؾ يػػأتي الرجػػؿ مػػف أصػػحاب النبػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ :  سػػمعتي 
،  ىػػؤالء القػػػكـ ، يعنػػػي : المشػػػركيف يقكلػػكف : كا لػػػئف حممػػػكا عمينػػػا لننكشػػػففٌ 

ػػا بػػذلؾ ، فتقػػكل أنفسػػيـ ، قػػالكا : كذلػػؾ كػػاف فيحػػدّْ  ث المسػػممكف بعضػػيـ بعضن
     التثبيت كاف إذف بتقكية عزائميـ كحي ا إلى مبلئكتو ، ف

معػاني مػا ارة كالتمقيف كغيرىما ليست معاني الثبػات ، بػؿ ىػي فالبش  
 فظي ، فيي ترتبط بو بيذه الصمة ال بصمة االشتراؾ الم يمـز منيا الثبات

ػػػا الكجػػػو الخػػػامس الػػػذم جعمػػػو بمعنػػػى : الحػػػبس فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  أمَّ
كٍا ًلييٍثًبتيػػكؾى أىٍك يىٍقتيميػػكؾى : )ليثبتػػكؾ  ٍذ يىٍمكيػػري بًػػؾى الَّػػًذيفى كىفىػػري ( فيػػك مػػف المعػػاني كىاً 

القريبة مف الثبات ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة  في بػاب التػرادؼ ال 
منيػا يمثػؿ  قاربػة ىػي كاحػدة مػف حيػث إفَّ كػبلِّ لمعػاني المتفي باب الكجػكه ، كا

 المعنى القريب مف الثبات ال الثبات بعينو ، لذلؾ جاز أف يفسَّر بأمٍّ منيا مف
نقػػػػؿ تفسػػػػير المفسػػػػريف لقكلػػػػو تعػػػػالى  :  دكف تعيػػػػيف أحػػػػدىا ، فػػػػالطبرم مػػػػثبلن 

كثقكؾ ، كمنيـ مف ( فذكر أفَّ منيـ  مف جعمو بمعنى : ليقيدكؾ أك ليًلييٍثًبتيكؾى )
ذكػػػػر أنَّػػػػو بمعنػػػػى : ليحبسػػػػكؾ أك ليسػػػػجنكؾ ، كقػػػػاؿ آخػػػػركف : بػػػػؿ معنػػػػاه : 

 (ُ)ليسحركؾ
كجعمو الثبات في الكجو السادس يعني الثبػات بعينػو يعنػي أٌف األكجػو 

ثيػػرنا مػػا ككالخمسػػة الباقيػػة ال تعنػػي الثبػػات بعينػػو ، فيػػي إذف أكجػػو محتمقػػة ، 
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بيػػذا الػػدليؿ مػػف حيػػث لػػـ يػػذكركنيا  التػػييبطػػؿ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه األكجػػو 
ػا  أف أىػؿ المغػة عرَّفػكا الثبػات بػالتعريؼ الػذم يشعركا ، كالدليؿ عمى ذلػؾ أيضن

كقد تقدـ ، أنَّو يعني : دكاـ الشػيء كمػا كػاف ضػد الػزكاؿ ، زكه بو مف غيره ميٌ 
   .في القرآف الكريـ ، فيككف الثبات قد جاء بيذا المعنى أينما كرد 

قاؿ ابف فارس : ))الحاء كالضاد كالراء : إيراد الشػيء : الحضور -٘
   (ِ) ))كالحضكر : ضد الغيبة(( (ُ) ككركده كمشاىدتو((

بنػػػا ، كقػػػاؿ الػػػدامغاني : ))تفسػػػير الحضػػػكر عمػػػى سػػػبعة أكجػػػو : مكتك 
 ، كسماعنا ، كالحضكر بعينو : كحاالِّ ،  كمجاكرةبنا ، كمقيمنا ، كمعذَّ 

مكتكبنػػا فػػي الػػرؽ قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة  فكجػػو منيػػا ، حاضػػرنا ، أم :
دناالكيؼ : ) بُّؾى أىحى ـي رى اًضرنا كىال يىٍظًم ًمميكا حى ديكا مىا عى ككقكلو  {ْٗ(}الكيؼ : كىكىجى

ٍيػػػػرو : )تعػػػػالى فػػػػي سػػػػكرة آؿ عمػػػػراف  ًممىػػػػٍت ًمػػػػٍف خى ػػػػا عى يىػػػػٍكـى تىًجػػػػدي كيػػػػؿُّ نىٍفػػػػسو مَّ
رنا  { أم : مكتكبنا َّّ}آؿ عمراف : (مٍُّحضى

ػػركف : المعػػذَّ كالكجػػو  فػػي ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة بكف الثػػاني ، المحضى
كفى سكرة الركـ : ) ري  { يعني : معذَّبيف ُٔ(}الرـك : فىأيٍكلىًئؾى ًفي اٍلعىذىاًب ميٍحضى

كالكجػػػو الثالػػػث ، الحاضػػػر : المسػػػتكطف ، المقػػػيـ ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي 
اًضػرً : )سكرة البقرة  ـٍ يىكيٍف أىٍىميػوي حى رىاـً ذىًلؾى ًلمىف لَّ ٍسػًجًد اٍلحى { ُٔٗ(}البقػرة : م اٍلمى

 يعني : مقيميف .
منػػؾ ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة  و الرابػػع ، حاضػػرنا ، يعنػػي : حػػاالِّ كالكجػػ

اًضرىةن  ًإالٌ البقرة : ) ارىةن حى  ة .{ يعني حالَّ ِِٖ(}البقرة : أىف تىكيكفى ًتجى
قكلػػػػػو تعػػػػػالى فػػػػػي سػػػػػكرة ، كالكجػػػػػو الخػػػػػامس ، الحضػػػػػكر : المجػػػػػاكرة 

اًضػرىةى اٍلبىٍحرً األعراؼ : ) ًف اٍلقىٍريىػًة الَّتًػي كىانىػٍت حى ـٍ عى { ُّٔ(}األعػراؼ : كاىٍسأىٍليي
 أم : مجاكرة لو ، كىـ أىؿ أيمة 
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ٍذ : ) كالكجػػػو السػػػادس ، الحضػػػكر ، يعنػػػي : السػػػماع ، قكلػػػو تعػػػالى كىاً 
ػػػػػػػػفى اٍلًجػػػػػػػػفّْ يىٍسػػػػػػػػتىًمعيكفى اٍلقيػػػػػػػػٍرآفى فى  ٍفنىا ًإلىٍيػػػػػػػػؾى نىفىػػػػػػػػرنا مّْ ػػػػػػػػرى كهي قىػػػػػػػػاليكا صى ػػػػػػػػري ػػػػػػػػا حىضى مىمَّ

 { يعني : سمعكه ِٗ(}األحقاؼ : أىنًصتيكا
كالكجػػػو السػػػابع : الحضػػػكر بعينػػػو ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة السػػػاعة : 

ػػػػره ) ـٍ كيػػػػؿُّ ًشػػػػٍربو مٍُّحتىضى ػػػػاء ًقٍسػػػػمىةه بىٍيػػػػنىيي ـٍ أىفَّ اٍلمى نىبّْػػػػٍئيي { يعنػػػػي : ِٖ(}القمر : كى
  (ُ) الحضكر بعينو((

، نفسػػيا بشػػكاىدىا ك كذكػػر ابػػف الجػػكزم ىػػذه األكجػػو لمحضػػكر نفسػػيا 
، كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى فػػػػي كأضػػػاؼ إلييػػػا كجينػػػا ثامننػػػا ىػػػك ))اإلصػػػابة بالسػػػكء 

كفً )المػػػػػػػػؤمنيف :  ػػػػػػػػري ػػػػػػػػكذي بًػػػػػػػػؾى رىبّْ أىف يىٍحضي { أم : أف ٖٗ}المؤمنػػػػػػػػكف : (كىأىعي
    (ِ)يصيبكني بسكء((

كجػػػػو األكؿ بمعنػػػػى جعػػػػؿ الػػػػدامغاني كابػػػػف الجػػػػكزم الحضػػػػكر فػػػػي ال
ػدناالكتابة في قكلو تعالى : ) بُّػؾى أىحى ـي رى اًضػرنا كىال يىٍظًمػ ًمميكا حى ديكا مىا عى ( كقكلػو كىكىجى

ػػػرناتعػػػالى : ) ٍيػػػرو مٍُّحضى ًممىػػػٍت ًمػػػٍف خى ػػػا عى ( أم : مكتكبنػػػا ، يىػػػٍكـى تىًجػػػدي كيػػػؿُّ نىٍفػػػسو مَّ
نَّمػػػا ىػػػي إحػػػدل لكازمػػػو  : جػػػاز أف  ، أمكالكتابػػػة ليسػػػت كجينػػػا لمحضػػػكر ، كا 

يجعؿ بغيرىا مف المكاـز ، كالدليؿ عمى ذلػؾ أفَّ ابػف الجػكزم الػذم عػيَّف جعػؿ 
لػـ يعيّْنػو فػي  (ّ)الحضكر بمعنى البلـز المذككر في ىذيف الشاىديف في نزىتػو

كجيػاف ، الشاىد األكؿ : ))كفػي كيفيػة كجػكد العمػؿ  زاده ، فقد قاؿ في تفسير
كقػاؿ  (ْ) ، كالثػاني : كجػكد الجػزاء عميػو((أحدىما : كجكده مكتكبنا في الكتػاب 

فػػػي تفسػػػير الشػػػاىد الثػػػاني : ))أم : مكتكبنػػػا مثبتنػػػا فػػػي الكتػػػاب ، كقيػػػؿ : رأكا 
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ـى نجعػػؿ الحضػػكر بمعنػػى مػػف معػػاني لكازمػػو كال نجعمػػو  (ُ) جػػزاءه حاضػػرنا(( كًلػػ
بمعنػػاه الػػذم جػػاز التعبيػػر عنػػو بػػأقرب المعػػاني إليػػو ؟ى كمػػا فعػػؿ الطبػػرم حػػيف 

رنافسَّر ) ( بمعنى ))ميػكفَّرنا((مٍُّحضى
، فيػذا ىػك المعنػى المػراد  ميعػدِّاأم : ميييَّػأن  (ِ)

ككجدكا ما عممكا مكتكبنػا ،  ، فالقرآف الكريـ لك أراد الكتابة لجاء بمفظيا كقاؿ :
الحضػػكر أك ىيأتػػو ، فقػػد يكػػكف مجسَّػػمنا عمػػى أنَّػػو مػػا أراد أف يحػػدد كيفيػػة  إالٌ 

العبػػػد فػػػي قبػػػره ، فقػػػد جػػػاء فػػػي حػػػديث ركاه أبػػػك داكد نحػػػك العمػػػؿ الػػػذم يجػػػده 
فػػي   كسػػمـ أفَّ العبػػد المػػؤمف إذا كيضػػع كأحمػػد عػػف رسػػكؿ ا صػػمى ا  عميػػو

ب الػريح فيقػكؿ : أبشػر بالػذم قبره ))يأتيو رجؿ حسف الكجػو حسػف الثيػاب طٌيػ
ؾ ، ىػػػذا يكمػػػؾ الػػػذم كنػػػتى تكعػػػد ، فيقػػػكؿ : مػػػف أنػػػت ؟ فكجيػػػؾ الكجػػػو يسػػػرٌ 

ػا العبػد الكػافر( الحسف يجي يأتيػو فء  بالخير ؟ فيقكؿ : أنػا عممػؾ الصػالح )أمَّ
قبيح الكجو قبيح الثياب منتٌف الريح ، فيقكؿ : أبشر بالذم يسكؤؾ ، ىذا رجؿ 
يجيء بالشر ؟  فكجيؾ الكجو القبيحلذم كنتى تكعد، فيقكؿ : مف أنتى يكمؾ ا

  (ّ) فيقكؿ أنا عممؾ الخبيث((
الحضػكر كأراد معنػاه كلػك أراد مػا يمزمػو مكتكبنػا أك فالقرآف الكريـ ذكر 

ا لػػذكره بمفظػػو ، فجعٍ  و بمعنػػى مػػف معػػاني لكازمػػو تحريػػؼ ميػػمجسَّػػمنا أك مسػػمكعن
، كتحكيمػػو مػػف داللػػة ثابتػػة ال ييختمىػػؼ فييػػا إلػػى مػػا ييختمىػػؼ فيػػو ، ألفَّ لداللتػػو 

 الحضكر كاحد كلكازمو مختمفة كمتعددة 
ني بمعنػػػى العػػػذاب فػػػي قكلػػػو تعػػػالى كجعػػػبل الحضػػػكر فػػػي الكجػػػو الثػػػا

كفى ) ري ػا فىأيٍكلىًئؾى ًفي اٍلعىذىاًب ميٍحضى نَّمػا ىػك أيضن ( كالعذاب ليس كجينػا لمحضػكر كا 
ممػػا قػػد يترتػػب عميػػو ضػػعؼ فػػي مػػف لكازمػػو ، كفػػي جعمػػو بمعنػػاه خمػػط بينيمػػا 

األسػػمكب ممػػا ال يميػػؽ بأسػػمكب القػػرآف الكػػريـ ؛ لػػذلؾ فسَّػػر الطبػػرم الحضػػكر 
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كر ؛ ألفَّ في تفسيره بمعنى العذاب يرؾُّ المعنػى كالتعبيػر ؛ ألنَّػو بمعنى الحض
يقتضػي بمكجبػػو أف نجعػػؿ اآليػػة بتقػػدير : فأكلئػؾ فػػي العػػذاب معػػذَّبكف ، لػػذلؾ 

ػػا يقػػكؿ تعػػأبقػػى الطبػػرم الحضػػكر عمػػى معنػػاه كفسَّػػره بقكلػػو : )) الى ذكػػره : كأمَّ
لمدار  بعد الممات كالنشكر بكا رسمو كأنكركا البعثكحيد ا ككذٌ الذيف جحدكا بت

اىػػا فجمعيػػـ ركف ، كقػػد أحضػػرىـ ا إيٌ اآلخػػرة  فأكلئػػؾ فػػي عػػذاب ا محٌضػػ
 ضػػكر بمعنػػىجعػػؿ الح (ِ)حتػػى ابػػف الجػػكزم الػػذم عػػيَّف فػػي نزىتػػو (ُ) فييػػا((
فقػاؿ بػؿ فسَّػر الحضػكر بمعنػى الحضػكر ، لـ يعيّْنو كلـ يجزه في زاده العذاب 
كفى فىأيٍكلىئًػػؾى ًفػػي الٍ : ))) ػػري ( أم : ىػػـ حاضػػركف فػػي العػػذاب أبػػدنا ال عىػػذىاًب ميٍحضى

فػي  جكزم فػي بػاب الكجػكه أبطمػوفالكجو الذم قاؿ بو ابف ال (ّ) ييخفَّؼ عنيـ((
 باب التفسير . 

في قكلو كاإلقامة كجعبل الحضكر في الكجو الثالث بمعنى االستيطاف 
اًضػػػًرمتعػػػالى : ) ـٍ يىكيػػػٍف أىٍىميػػػوي حى ػػػف لَّػػػ ًلػػػؾى ًلمى ػػػرىاـً  ذى ٍسػػػًجًد اٍلحى جعػػػؿ  ( ال يصػػػحٌ اٍلمى

محضػػػػكر ؛ ألنَّػػػػو معنػػػػى قريػػػػب منػػػػو ، كالمعػػػػاني المتقاربػػػػة لاالسػػػػتيطاف كجينػػػػا 
أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه ، كالمرادفات لمفظ تكػكف 

أحػدىا أكلػى أك أحػؽ مػف غيػره كاحدة ؛ ألنَّو يجمعيا معنى عاـ كاحد ، كلػيس 
منيا يمثػؿ المعنػى القريػب مػف الحضػكر  جينا لمحضكر ؛ ألفَّ كبلِّ ييجعؿ ك بأف 

ال الحضػػكر بعينػػو ؛ لػػذلؾ يجػػب االقتصػػار عمػػى مػػرادؼ كاحػػد ، كىػػك مػػا كػػاف 
الٌ أقػػػرب المعػػػاني إليػػػو ، ىػػػذا إذا احتػػػاج إلػػػ  ى تعريػػػؼ معنػػػاه أك تكضػػػيحو ، كا 

 ر الحضػػػكر بمعنػػػى الحضػػػكر أك بضػػػده ، فقػػػد فسَّػػػر الطبػػػرمكلى أف نفٌسػػػفػػػاألى 
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كابػف الجػكزم نفسػو الػذم  (ُ)فػي الشػاىد المػذككر بغيػر الغريػبالحاضر كغيره 
ره بمعنػى السػكنى فػي فسَّػ (ِ)النزىة جعؿ الحضػكر بمعنػى االسػتيطاففي عيَّف 
فأنػػت تػػرل أفَّ الكجػػو الػػذم قيػػؿ بػػو فػػي  (ْ)كفسػػره آخػػر بمعنػػى اإلقامػػة  (ّ)الػػزاد

 ؿ في باب التفسير باب الكجكه أيبطً 
عؿ الكجو الرابع لمحضكر فػي قكلػو تعػالى : ككذلؾ     الحمكؿ الذم جي

اًضػرىةن  ًإالٌ ) ػارىةن حى ( ىػك معنػى قريػػب يػدخؿ فػي بػاب التػرادؼ ال فػػي أىف تىكيػكفى ًتجى
 باب الكجكه .

عمت الكجو الخامس لمحضػكر فػي قكلػو تعػالى   ككذلؾ المجاكرة التي جي
ػػًف اٍلقىٍريىػػػًة الَّتًػػي كىانىػػٍت : ) ـٍ عى اًضػػػرىةى اٍلبىٍحرً كاىٍسػػأىٍليي ـى ال ُّٔ(}األعػػراؼ : حى { كًلػػػ

أك بمعنػػػى ))قريبػػػة منػػػو راكبػػػة  (ٓ)كمػػػا قػػػاؿ مفسػػػركف تكػػػكف بمعنػػػى القريبػػػة ؟!
ـى ال تكػكف بمعنػى ))مجػاكرة البحػر كبقربػػو  (ٔ)لشػاطئو(( كمػا قػاؿ الزمخشػرم كًلػػ

ـى ال تككف بمعنى الحضكر بعينو ؟! بؿ  (ٕ)كعمى شاطئو(( كما قاؿ الكاحدم كًل
كاألصػػػكب كاألقػػػرب مػػػف جميػػػع المرادفػػػات المػػػذككرة  كلػػػى كاألحػػػؽٌ األى  بػػػؿ ىػػػك

يجمػػع بينيػػا ؛ كألفَّ الحاضػػر ىػػك مػػف كػػاف بينػػو كبػػيف المكػػاف  وكغيرىػػا ؛ ألنَّػػ
فيشػػػػمؿ الػػػػذم عمػػػػى الشػػػػاطئ  (ٖ)الصػػػػمكات مػػػػا ال تقصػػػػر إليػػػػوالػػػػذم يحضػػػػرة 

  كالقريب منو كالمجاكر لو 
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السادس في قكلػو تعػالى كقد جعبل الحضكر بمعنى السماع في الكجو 
كهي قىػػاليكا أىنًصػػتيكا: ) ػػري ػػا حىضى نَّمػػا ىػػك مػػف  (فىمىمَّ كالسػػماع لػػيس كجينػػا لمحضػػكر ، كا 

كالػدليؿ عمػى ، لكازمو ، كلك أراد جعمو بمعناه لجاء بمفظو كقػاؿ : فممَّػا سػمعكه 
ذلػؾ أفَّ ابػف الجػكزم الػػذم عػيَّف فػي النزىػة جعػػؿ الحضػكر بمعنػى السػماع لػػـ 

نَّمػػا أتػػكه كىػػك ، ؾ فػػي الػػزاد يشػػر إلػػى ذلػػ بػػؿ نقػػؿ عػػف ابػػف عبػػاس قكلػػو : ))كا 
كهي فيككف قكلو تعالى ) (ُ)بػ)نخمة( )اسـ مكاف( فسمعكا القرآف(( ري ىك  (فىمىمَّا حىضى

أجد في كتب التفسير التي رجعتي إلييا ابتداء مف  بمعنى : لمَّا أتكه ، لذلؾ لـ
تفسػػير مقاتػػؿ كانتيػػاء بتفسػػير ابػػف عاشػػكر مػػف ذكػػر أك نقػػؿ أفَّ الحضػػكر ىنػػا 

كصػػػاركا  أفَّ المعنػػػى : فممػػا حضػػركا جػػاء بمعنػػى السػػماع ، بػػػؿ أجمعػػكا عمػػى
 (ِ)قريبيف مف القرآف كسمعكه قالكا أنصتكا 

 فػيكاإلصابة بالسكء الذم جعمػو ابػف الجػكزم الكجػو الثػامف لمحضػكر 
كفً )قكلػػو تعػػالى :  ػػري ػػكذي بًػػؾى رىبّْ أىف يىٍحضي ػػا مػػف لػػكاـز الحضػػكر كىأىعي ( ىػػك أيضن
، كالػدليؿ عمػى ذلػؾ ابػف الجػكزم نفسػو فقػد فسَّػر اآليػة بقكلػو : كليس كجينا لو 

كفً ))قكلو : ) ري كني بسػكء ؛ بكالمعنى : أف يصي( أم : أف يشيدكف ، أىف يىٍحضي
فقد فسَّػر الحضػكر بالشػيادة ،  (ّ)بسكء((  الشيطاف ال يحضر ابف آدـ إالٌ  ألفَّ 

 يعنػي فو بو أىػؿ المغػة ، أمَّػا اإلصػابة بالسػكء فيػك ال، كىك التعريؼ الذم عرَّ 
، كقػػد أكضػػح ابػػف الجػػكزم ىػػذا المػػزـك  ىػػك مػػف معػػاني لكازمػػوالحضػػكر ، بػػؿ 

بسػػكء(( ففسَّػػر الحضػػكر  الشػػيطاف ال يحضػػر ابػػف آدـ إالٌ  عنػػدما قػػاؿ : ))ألفَّ 
 . بمعنى الحضكر ، كفسَّر الزمو بمعنى السكء الذم يصيب بو اإلنساف

                                                 

(
ٔ

  2ٓٔ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

ٚصاد اٌّغةة١ش الةةةٓ  ٖٖٓ/ٗٚاٌىشةةاف ٌٍضِخشةةشٞ  ٘ٔٔ/ٗ( ٠ٕظةةش : اٌٛعةة١ط ٌٍٛادةةذٞ 

 ِٖٓٔٔٚذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٙٔٔ/٘ٚأٔٛاس اٌذٕض٠ً ٌٍت١ضاٚٞ  2ٔٔ-2ٓٔ/2اٌجٛصٞ 

(
ٖ

  42ٕ/١ٖط ٌٍٛادذٞ ٠ٕٚظش : اٌٛع ٖ٘٘/٘( صاد اٌّغ١ش 
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كالديؿ عمى أفَّ ىػذه األكجػو المنسػكبة إلػى الحضػكر ال يصػح أف تيعػد 
))الحضػػػكر أحػػػد ىػػػذه األكجػػػو بمعنػػػى :  أفَّ الػػػدامغاني جعػػػؿأكجينػػػا لمحضػػػكر 

ػره )فػي قكلػو تعػالى : بعينو  ككػذلؾ ابػف الجػكزم جعمػو  (ُ) (((كيػؿُّ ًشػٍربو مٍُّحتىضى
كىذا يعنػي أفَّ  (ِ)في ىذا الشاىد نفسو بمعنى ))الحضكر الذم يضاٌد الغيبة((

معنػػى يميػػزه مػػف معػػاني األكجػػو المنسػػكبة إليػػو ، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ  لمحضػػكر
ا  بالتعريؼ الذم ميػزكه  لحضكركأىؿ الكجكه أنفسيـ عرَّفكا اأف أىؿ المغة أيضن

أك مػا  (ّ) إيراد الشيء ككركده كمشاىدتو((تقدـ ، أنَّو يعني ))مف غيره كما  بو
قػػد جػػاء بيػػذا المعنػػى أينمػػا كرد فػػي  فيكػػكف الحضػػكر (ْ) كػػاف ))ضػػد الغيبػػة((

، أٌما األكجو المنسكبة إليو فيي مختمقة بطريقتيف : طريقة جعػؿ القرآف الكريـ 
                                                                                   مرادفاتو ، كبطريقة جعمو بمعاني لكازمو .الحضكر بمعاني 

ه أفَّ الخكؼ فػي القػرآف الكػريـ ك الكج كر أصحاب كتبذالخوؼ : -ٙ
 : أكجو ىي ثمانية عمى 

ػػفى قكلػػو تعػالى : ) األكؿ : القتػؿ ، كجعمػكا مػػف ذلػؾ ـٍ ًبشىػٍيءو مّْ نَّكي لىنىٍبميػػكى كى
نىٍقصو مّْفى األىمىكىاًؿ كىاألنفيسً  كًع كى كٍؼ كىاٍلجي  .{ ُٓٓ(}البقرة : اٍلخى

فىػػػػػػػػػػًإذىا ذىىىػػػػػػػػػػبى تعػػػػػػػػػػالى : )أك القتػػػػػػػػػػاؿ ، كقكلػػػػػػػػػػو الثػػػػػػػػػػاني : الحػػػػػػػػػػرب 
ٍكؼي                                                                     { ُٗ(}األحزاب : اٍلخى

نىفنػػػػا أىٍك : )الثالػػػػث : العمػػػػـ ، كقكلػػػػو تعػػػػالى  ػػػػكصو جى ػػػػاؼى ًمػػػػف مُّ ػػػػٍف خى فىمى
ػػا ػػديكدى المٌػػوً ) { كقكلػػو تعػػالى : ُِٖ(}البقرة : ًإٍثمن ػػا حي (}البقرة : فىػػًإٍف ًخٍفػػتيـٍ أىالَّ ييًقيمى
كٍا مىا طىػابى لىكيػـ كقكلو تعالى : ) {ِِٗ ٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تيٍقًسطيكٍا ًفي اٍليىتىامىى فىانًكحي كىاً 

ػػػٍت  مىكى ػػػا مى بىػػػاعى فىػػػًإٍف ًخٍفػػػتيـٍ أىالَّ تىٍعػػػًدليكٍا فىكىاًحػػػدىةن أىٍك مى ثيػػػبلىثى كىري ٍثنىػػػى كى ػػػاء مى ػػػفى النّْسى مّْ
                                                 

(
ٔ

 4ٕٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 .4ٓٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 . ٕٔٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٗ

 . 2ٓٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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ًلػػػؾى أىٍدنىػػػى أىالَّ تىعيكليكاٍ  ـٍ ذى ػػانيكي افىػػػٍت الى : )كقكلػػو تعػػػ {ّ(}النسػػػاء : أىٍيمى ًف اٍمػػػرىأىةه خى كىاً 
ا كىأىنػًذٍر بًػًو الَّػػًذيفى { كقكلػو تعػػالى : )ُِٖ(}النسػاء : ًمػف بىٍعًميىػا نيشيػػكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن
بًّْيـٍ  كٍا ًإلىى رى افيكفى أىف ييٍحشىري  {ُٓ(}األنعاـ : يىخى

الرابػػع : الظػػفُّ ، كىػػذا مػػا قػػاؿ بػػو ابػػف الجػػكزم ، كجعػػؿ مػػف شػػكاىده 
افىػػػػػػا أىالٌ ًإالٌ )قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى :  ػػػػػػديك   أىف يىخى ػػػػػػا حي ػػػػػػا  دى المٌػػػػػػًو فىػػػػػػًإٍف ًخٍفػػػػػػتيـٍ أىالٌ ييًقيمى ييًقيمى

ديكدى   {ِِٗ(}البقرة : حي
، كقكلػػو أك نفػػس الخػػكؼ أك الخػػكؼ نفسػػو : الخػػكؼ بعينػػو  خػػامسال
ػػٍكؼه تعػػالى : ) نيػػكفى فىػػبلى خى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىيػػ مىػػٍيًي كقكلػػو تعػػالى :  {ّٓ(}األعراؼ : عى

طىمىعنػػػػػػػا) ٍكفنػػػػػػػا كى ػػػػػػكهي خى ػػػػػػػافيكا كىال أىالٌ كقكلػػػػػػػو  تعػػػػػػػالى : ) {ٔٓ(}األعراؼ : كىاٍدعي  تىخى
نيكا  {َّ(}فصمت : تىٍحزى

، قػاؿ تعػالى أك التػيقظ ، كىك التػنقص أك الخكؼ لسادس ، التخكؼ ا
مىى : ) ـٍ عى ذىىي كُّؼو أىٍك يىٍأخي { أم : تػنقص أمػكاليـ كثمػارىـ حتػى ْٕ(}النحػؿ : تىخى

 أك تيقظ . ييمكيـ
لسػػػابع : النكبػػػة تصػػػيب المسػػػمميف ، كىػػػذا مػػػا قػػػاؿ بػػػو ابػػػف الجػػػكزم ا

ٍكًؼ أىذىاعيكٍا ):  كجعؿ مف شكاىده قكلو تعالى ـٍ أىٍمره مّْفى األىٍمًف أىًك اٍلخى اءىي ذىا جى كىاً 
 (ُ){ّٖ(}النساء : ًبوً 

))الخشػػػػية ، كقكلػػػػو فػػػػي البقػػػػرة كالمائػػػػدة كاألعػػػػراؼ كيػػػػكنس الثػػػػامف : 
نيػػكفى كاألحقػػاؼ : ) ـٍ يىٍحزى ـٍ كىال ىيػػ مىػػٍيًي ػػٍكؼه عى { ٗٔ{ ك}المائػػدة ّٖ(}البقرة : فىػػبل خى
ػػػػافيكفى { كقكلػػػػو : )ُّ{ ك}األحقػػػػاؼ : ِٔ{ ك}يػػػػكنس : ّٓك}األعػػػػراؼ :  يىخى كى

                                                 

(
ٔ

 4٘ٔٚٚجةٖٛ اٌمةشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص  2ٗٔ-ٙٗٔ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 

 2ٔٔٚٔض٘ةةج  األعةة١ٓ الةةةٓ اٌجةةٛصٞ ص  ٕٔٓ-ٕٓٓٚاٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأٟ ص 

ٚوشة  اٌغةشائش يةٟ  24٘-22٘/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّةض  ِٕٙٓٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ  ص 

 .4ٓٔ-2ِٓٔعٕٝ اٌٛجٖٛ ٚاألشتاٖ ٚإٌظائش ص 
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ػػػابً  بَّ { كقكلػػػو : )ُِ(}الرعد : سيػػػكءى الًحسى ػػػافيكفى رى ػػػا يىخى يىٍفعىميػػػكفى مى ـٍ كى ػػػف فىػػػٍكًقًي ييػػػـ مّْ
كفى                                                                                                                       (ُ){((َٓ(}النحؿ : ييٍؤمىري

الخػػػػػكؼ فػػػػػي الكجػػػػػو األكؿ بمعنػػػػػى القتػػػػػؿ فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى :  كاجعمػػػػػ
ػػػػكؼٍ )) ػػػػفى اٍلخى ػػػػٍيءو مّْ ـٍ ًبشى نَّكي لىنىٍبميػػػكى أفَّ العسػػػػكرم اسػػػػتدرؾ  إالٌ  (ِ){ُٓٓ(}البقرة : كى

ػػفى ىػػذا الكجػػو فقػػاؿ : ))القتػػؿ ، كىػػك قكلػػو تعػػالى : )) كأنكػػر ـٍ ًبشىػػٍيءو مّْ نَّكي لىنىٍبميػػكى كى
ػػكؼٍ  نىٍقػػصو { يعنػػي : القتػػؿ ، كلػػيس بالكجػػو ؛ ألفَّ قكلػػو : )ُٓٓ(}البقرة : اٍلخى كى
{ قد تضمف القتؿ ، كلكػف معنػاه : الخػكؼ ُٓٓ(}البقرة : األىمىكىاًؿ كىاألنفيسً مّْفى 

عمى األنفس لكثرة األعداء ، ككذلؾ كاف حاؿ أىػؿ المدينػة بعػد اليجػرة ، كىػـ 
  (ّ) مخاطبكف بيذه اآلية(

: الحػػرب أك القتػػاؿ فػػي كقػػد جعمػػكا الخػػكؼ فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى 
ػٍكؼي فىػًإذىا ذىىىػبى قكلػو تعػالى : ) أك النكبػػة التػي تصػيب المسػمميف كمػا جػػاء ( اٍلخى

ػػٍكًؼ فػػي الكجػػو السػػابع فػػي قكلػػو تعػػالى :  ػػفى األىٍمػػًف أىًك اٍلخى ـٍ أىٍمػػره مّْ ػػاءىي ذىا جى )كىاً 
نَّما القتؿ ، كالحرب ، كالنكبة ، ليست معاني الخكؼ كالحقيقة أفَّ  أىذىاعيكٍا ًبًو( كا 
، ىػػػذه ىػػػي يمػػػـز منيػػػا الخػػػكؼ أم : ىػػػي مػػػف معػػػاني مػػا باتو ، مسػػػبّْ  ىػػي مػػػف

ػٍكؼي ):  بيَّنيػا العسػكرم بقكلػو : ))قػاؿ االعبلقة بينيما ، كقد  ( فىػًإذىا ذىىىػبى اٍلخى
اىا خكفنػػػا لمػػػا فييػػػا مػػػف الخػػػكؼ ، كمػػػا تسػػػمى الحػػػرب يعنػػػي : الحػػػرب ، كسػػػمٌ 

ا لما فييا مف الركع ، كالركع كالخكؼ سكاء((   (ْ)ركعن
كقد جعؿ أىؿ الكجكه الخكؼ في الكجػو الثالػث بمعنػى العمػـ فػي قكلػو 

ػا)تعالى :  نىفنػا أىٍك ًإٍثمن ػاؼى ًمػف مُّػكصو جى  فىػًإٍف ًخٍفػتيـٍ أىالٌ ( كقكلػو تعػالى :  )فىمىٍف خى

                                                 

(
ٔ

 . 24٘/٠ٕٕٚظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  4٘ٔ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

(
ٕ

 ٕٓٓٚاٌٛجةٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص  ٙٗٔ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍعغةىشٞ ص 

 . 22٘/ٕٚٞ اٌذ١١ّض ٚةظائش ر

(
ٖ

 . ٙٗٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 

(
ٗ

 .ٙٗٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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ديكدى الٌموً  كاٍ ( كقكلو تعالى : )ييًقيمىا حي ٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تيٍقًسطيكٍا ًفي اٍليىتىػامىى فىػانًكحي ػا  كىاً  مى
ػػا  بىػػاعى فىػػًإٍف ًخٍفػػتيـٍ أىالَّ تىٍعػػًدليكٍا فىكىاًحػػدىةن أىٍك مى ثيػػبلىثى كىري ٍثنىػػى كى ػػفى النّْسىػػاء مى طىػػابى لىكيػػـ مّْ

ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىالَّ تىعيكليكاٍ  انيكي مىكىٍت أىٍيمى افىٍت ًمف بىٍعًميىا ( كقكلو تعالى : )مى ًف اٍمرىأىةه خى كىاً 
ػػا كٍا ًإلىػػى كلػػو تعػػالى : )( كقنيشيػػكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ػػافيكفى أىف ييٍحشىػػري كىأىنػػًذٍر بًػػًو الَّػػًذيفى يىخى

بًّْيـٍ  نَّمػا ىػك ( كالعمـ فػي ىػذه اآليػات كنحكىػا لػيس كجينػرى ػا ا لمخػكؼ كا  أحػد أيضن
حدكد ا كعكاقب مف يتعػداىا خػاؼ الكقػكع فييػا  مف عمـ مثبلن باتو ؛ ألفَّ مسبّْ 

، فػػالمراد مػػف الخػػكؼ فػػي ىػػذه اآليػػات كنحكىػػا الخػػكؼ بعينػػو ، كابػػف الجػػكزم 
فػي كتابيػو النزىػة فػي ىػذه اآليػات بمعنػى العمػـ نفسو الذم عيَّف جعػؿ الخػكؼ 

 (ِ)نو في تفسيره ، بؿ أجاز أف يككف بمعنى الخػكؼ نفسػو لـ يعيّْ  (ُ)كالمنتخب
كال يصػح أف يكػكف أحػدىما كجينػا لآلخػر كىػذا ؽ بػيّْف بػيف الخػكؼ كالعمػـ فالفر 

))الخػػكؼ : خػػبلؼ األمػػف ، كاألمػػف : سػػككف العسػػكرم بقكلػػو : بػػو مػػا صػػرَّح 
النفس ، كالخكؼ : انزعاجيا كقمقيا ، كىك معنى غير العمـ ؛ ألفَّ العمػـ يبقػى 

عمػػـ فػػي بػػاب كقػػد أدخػػؿ ابػػف فػػارس الخشػػية بمعنػػى ال (ّ)بعػػد ذىػػاب الخػػكؼ((
))  (ْ) المجاز فقاؿ : ))كالمجاز قكليـ : خشيتي بمعنى : عممتي

بمعنػى  فيػو الخػكؼ كاو الرابػع الػذم جعمػكقد قاؿ ابف الجكزم في الكج
: ))كالخكؼ كالظف يتقارباف في كبلـ العرب ، كقد ألحؽ قكـ ىذا القسػـ  الظفٌ 

كاأللفػاظ المتقاربػة فػي معانييػا تػدخؿ فػي بػاب التػرادؼ ال فػي  (ٓ) بالذم قبمو((
 باب الكجكه . 

                                                 

(
ٔ

  ِٕٙٓٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ  ص  2ٔٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ  ص 

(
ٕ

 .  ٖ٘/ٖ،  ٖٔٔ/ٕ،  2/ٕ،  2٘ٔ/ٔ( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 .ٙٗٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٗ

 2ٕ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
٘

 . 2ٔٔاألع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص   ( ٠ٕظش : ٔض٘ج
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التػػيقظ فػػي  ص أكى التػػنقٌ التخػػكُّؼ فػػي الكجػػو السػػادس ، بمعنػػ كجعمػػكا
كُّؼو قكلو تعالى : ) مىى تىخى ـٍ عى ذىىي ظ لػـ يقػؿ بػو غيػر { كالتػيقٌ ْٕ(}النحؿ : أىٍك يىٍأخي

ػا التػنقٌ  كمػا جػاء فػي كتػب التفسػير ، قػػاؿ ص فيػك أحػد كجيػػيف الػدامغاني ، كأمَّ
مقاتؿ : ))يقكؿ : يأخػذ أىػؿ القػرل بالعػذاب ، كيتػرؾ األخػرل قريبنػا منيػا لكػي 

كقػػػاؿ الفػػػراء : ))جػػػاء التفسػػػير بأنَّػػػو  (ُ) يخػػػافكا فيعتبػػػركا يخػػػكفيـ بمثػػػؿ ذلػػػؾ((
فتػػو بالحػػاء : تنقَّصػػتو مػػف حافاتػػو ، فيػػذا الػػذم  التػػنقُّص ، كالعػػرب تقػػكؿ : تحكَّ

 (ّ) كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة ))عمػػى تػػنقُّص(( (ِ)قػػد أتػػى التفسػػير بالخػػاء((سػػمعتي ، ك 
فتػػو  ف ، يقػػاؿ : تخكَّ كقػػاؿ ابػػف قتيبػػة : ))أم : عمػػى تػػنفُّص ،  كمثمػػو : التخػػكُّ

نتو : إذ نقَّصػتو كأخػذت مػف مالػو أك جسػمو(( كقػاؿ الزجػاج :  (ْ) الدىكر كتخكَّ
تػػي تمييػػا ، كقيػػؿ : ))أم : يأخػػذىـ بعػػد أف يخػػيفيـ بػػأف ييمػػؾ فرقػػة فتخػػاؼ ال

صػػػػيـ فػػػػي أمػػػػكاليـ كثمػػػػارىـ حتػػػػى ص : أف يتنقٌ عمػػػػى تػػػػنقُّص ، كمعنػػػػى التػػػػنقٌ 
 (ٔ) كقػػػاؿ الراغػػػب : ))التخػػػكُّؼ : ظيػػػكر الخػػػكؼ مػػػف اإلنسػػػاف(( (ٓ) ييمكيػػػـ((

ػػػا فػػػبميـ  كقػػػاؿ الزمخشػػػرم : ))عمػػػى تخػػػكُّؼ : متخػػػكفيف ، كىػػػك أف ييمػػػؾ قكمن
فكا((  (ٕ) فيتخكَّ
ػػػكُّؼو أىٍك ففػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )  مىػػػى تىخى ـٍ عى ػػػذىىي ( ))قػػػكالف ، أحػػػدىما : يىٍأخي

كقػػػػػد مػػػػػرَّ قػػػػػكؿ الفػػػػػراء :  (ٖ) عمػػػػػى تػػػػػنقُّص ، كالثػػػػػاني : أنَّػػػػػو التخػػػػػكُّؼ نفسػػػػػو((

                                                 

(
ٔ

 . ٕٕٗ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٕ

 ٖٖ/ٕ( ِعأٟ اٌمشآْ 

(
ٖ

 . 2ٖٔ( ِجاص اٌمشآْ ص 

(
ٗ

 .2ٖٔ-ٖ٘ٔ/٠ٕٚٔٗظش : جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ  ٖٕٗ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
٘

 .ٗٙٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٙ

 . 4ٙٔ( اٌّفشداح ص 

(
2

 .2ٗ٘/ٕ( اٌىشاف 

(
2

 . ٖٖٗ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 
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فتػو بالحػػاء : تنقَّصػتو مػػف حافاتػو(( أفَّ  الػػذم يظيػػرف (ُ) ))كالعػرب تقػػكؿ : تحكَّ
التنقُّص الستعمؿ لفظػو أراد معنى التخكُّؼ التخكُّؼ نفسو ؛ ألنَّو لك المراد مف 

فرقػػة تمػػك أخػػرل كػػاف كالمعنػػى :  أفَّ ىبلكيػػـ  أك قػػاؿ : عمػػى تحػػكُّؼ بالحػػاء ،
ص لػػك صػػحَّ ال بسػػبب الخػػكؼ ، فيػػك المػػؤدم إلػػى أخػػذىـ شػػيئنا فشػػيئنا ، كالتػػنقٌ 

 يككف كجينا لمتخكُّؼ بؿ يككف مف لكازمو .
ػػا الكجػػو الثػػامف ، فقػػد تقػػدـ أفَّ الحيػػرم  جعمػػو بمعنػػى  كالفيركزآبػػادمأمَّ

ـٍ تعػالى : )ليذا الكجػو بقكلػو األكؿ الخشية ، كاستشيد  ـٍ كىال ىيػ مىػٍيًي ػٍكؼه عى فىػبل خى
نيػػػػػكفى  { ِٔ{ ك}يػػػػػػكنس : ّٓ{ ك}األعػػػػػراؼ : ٗٔ{ ك}المائػػػػػػدة ّٖ(}البقرة : يىٍحزى

ػػػابً { كقكلػػػو : )ُّك}األحقػػػاؼ :  ػػػافيكفى سيػػػكءى الًحسى يىخى { كقكلػػػو : ُِ(}الرعد : كى
افيكفى ) كفى يىخى ػا ييٍؤمىري يىٍفعىميػكفى مى ـٍ كى بَّييـ مّْػف فىػٍكًقًي كاستشػيد الثػاني { َٓ(}النحػؿ : رى

طىمىعنالو بقكلو تعالى : ) ٍكفنا كى ـٍ خى بَّيي     { ُٔ(}السجدة : يىٍدعيكفى رى
كالخشػػية مرادفػػة لمخػػكؼ ، كىمػػا مػػع شػػدة ترادفيمػػا كتقاربيمػػا يفترقػػاف 

بينيما في كتابي : ال كجكه كال نظائر ف البيّْ تقدـ ذكر الفرؽ  كقدفي المعنى ، 
كجعميػـ الخػكؼ فػي الكجػو الخػامس يعنػي الخػكؼ بعينػو ، يعنػي أٌف األكجػو ، 

فيػي إذف أكجػو مختمقػة ، كقػد اختيًمػؽ  (ِ)السبعة الباقية ال تعني الخػكؼ بعينػو 
ػرالكجو األخير بجعؿ الخكؼ بمعنػى مرادفػو ، كاختيًمقػت األكجػو األي  جعػؿ ب،  خى

 بمعاني ما يمـز منيا معناه .الخكؼ 
قػػػاؿ العسػػػكرم : ))أصػػػؿ السػػػمع سػػػمع األصػػػكات ، ثػػػـ  السػػػمع :-ٕ

سميت األذف سمعنا ؛ ألفَّ السمع بيا يككف فيما بيننا ، كسمى اإلجابة سمعنا ؛ 
 كالسمع في القرآف عمى كجييف : ...  ألنَّيا مع السمع تككف في أكثر األكقات

                                                 

(
ٔ

 . 24ٕ/ٌٗٚغاْ اٌعشا  ٠ٕٖٕٚٗظش : ِما١٠ظ اٌٍغج ص  ٖٖ/ٕ( ِعأٟ اٌمشآْ 

(
ٕ

ِٕٚذخةب لةشث  2ٔٔٚٔض٘ج  األع١ٓ  ص  2ٗٔ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 

 . ٙٓٔاٌع١ْٛ ص 
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ػػانيكٍا يىٍسػػتىًطيعيكفى السَّػػٍمعى عػػالى : )األكؿ : سػػمع الصػػكت قػػاؿ ا ت  ػػا كى مى
كفى  مىا كىانيكٍا ييٍبًصري   {َِ(}ىكد : كى

ػػًميعي الػػدُّعىاءالثػػاني : القبػػكؿ كاإلجابػػة ، قػػاؿ ا تعػػالى : )  (}آؿ ًإنَّػػؾى سى
 (ُ){((ّٖعمراف : 
فػػػي اإلجابػػة كسػػمع الصػػكت فػػي الكجػػو األكؿ يعنػػي السػػمع بعينػػو ، ك  

قػة لفػظ مشػترؾ ، فيػي بالسمع عبلقػة لػزكـ ، كلػيس عبل عبلقتياالكجو الثاني 
بعػػد السػػماع ؛ كفػػات العسػػكرم أف يختمػػؽ بطريقػػة المػػزـك كجيػػيف  ال تكػػكف إالٌ 

ثالثنا كرابعنا  : األذف ، كالفيـ ، كقد صرَّح بنفسو بالكجو الثالػث بقكلػو المػذككر 
اؿ الراغػب : (( قػثـ سميت األذف سمعنا ؛ ألفَّ السػمع بيػا يكػكف فيمػا بيننػا: ))

كييعبَّر تارة عف السمع باألذف ...  ))السمع : قكة في األذف بو يدرؾ األصكات
مىى سىٍمًعًيـٍ ، نحك قكلو تعالى : ) مىى قيميكًبيـٍ كىعى تىـى الٌموي عى كتارة ... {ٕ(}البقرة : خى

ػػػًمٍعنىا كىأىطىٍعنىػػػا غيٍفرىانىػػػؾى رى كقكلػػػو تعػػػالى : ))) (ِ) عػػػف الفيػػػـ(( قىػػػاليكٍا سى لىٍيػػػؾى كى بَّنىػػػا كىاً 
     (ّ) { أم : فيمنا كامتثمنا((ِٖٓ(}البقرة : اٍلمىًصير

فالسػػمع مػػف لكازمػػو األذف ، فاإلنسػػاف ال يسػػمع مػػف دكف أف تكػػكف لػػو 
إذف يسمع بيا ، ككذلؾ الفيـ مف لكازمو السػمع ، فػبل يفيػـ أحػد كػبلـ أحػد إذا 

السػمع عبلقػػة لػػزكـ ال لػـ يسػػمعو ،  فاالسػتجابة ، كاإلذف ، كالفيػػـ ، عبلقتيػػا ب
 عبلقة لفظ مشترؾ . 

 كقاؿ الحيرم : ))السمع عمى تسعة أكجو :
ـٍ أحدىا :  القمب ، كقكلو تعالى : ) مىى سىٍمًعًي مىى قيميكًبيـٍ كىعى تىـى الٌموي عى خى
ػػذىابه عًظيـه  ـٍ عى لىييػػ ػػاكىةه كى ـٍ ًغشى ػػاًرًى مىػػى أىٍبصى لىػػٍك كقكلػػو تعػػالى : ) {ٕ(}البقػػرة : كىعى كى

                                                 

(
ٔ

 .2ٕٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . ٕٓ٘( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 .ٕٕٔ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 
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مىى كيؿّْ شىػٍيءو قىػًديره شىاء  ـٍ ًإفَّ المَّو عى اًرًى ـٍ كىأىٍبصى { َِ(}البقرة : الٌموي لىذىىىبى ًبسىٍمًعًي
قىٍمًبوً كقكلو تعالى : ) مىى سىٍمًعًو كى تىـى عى  {ِّ(}الجاشية : كىخى

عىٍمنىػا الثاني : سمع األذف ، كقكلو تعالى : ) ًمٍنييـ مَّف يىٍستىًمعي ًإلىٍيػؾى كىجى كى
مىى قيمي  ـٍ أىًكنَّةن أىف يىٍفقىييكهي عى  {ِٓ(}األنعاـ : كًبًي

ـي الثالث : سػمع بػبل آلػة ، كقكلػو تعػالى : ) (}البقػرة : كىىيػكى السَّػًميعي اٍلعىًمي
ُّٕ } 

قىاليكٍا سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىاالرابع : القبكؿ ، كقكلو تعالى : ) { ِٖٓ(}البقرة : كى
يٍ كقكلو تعالى : )  {ّٗ(}البقرة : نىاقىاليكٍا سىًمٍعنىا كىعىصى

ػػًميعي الػػػدُّعىاءالخػػامس : مجيػػػب الػػدعاء ، كقكلػػػو تعػػالى : ) (}آؿ ًإنَّػػػؾى سى
 {ّٖعمراف : 

 {ُْ(}المائدة : سىمَّاعيكفى ًلٍمكىًذبً السادس : القكَّاليف ، كقكلو تعالى : )
ـٍ سىػػمَّاعيكفى لىييـٍ السػػابع : الجكاسػػيس ، كقكلػػو تعػػالى : ) ًفػػيكي (}التكبػػة : كى

ْٕ} 
ًلػػػػػػػؾى آليىػػػػػػػاتو لّْقىػػػػػػػٍكـو ف : الطاعػػػػػػػة ، كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : )الثػػػػػػػام ًإفَّ ًفػػػػػػػي ذى

 {ٕٔ(}يكنس : يىٍسمىعيكفى 
ـٍ فىاٍسمىعيكفً التاسع : الشيادة ، كقكلو تعالى : ) بّْكي (}يس : ًإنّْي آمىنتي ًبرى

 (ُ) ((يا الناس{ أم : فاشيدكا يا أيٌ ِٓ
تعػالى : جعؿ الحيرم السػمع فػي الكجػو األكؿ بمعنػى القمػب فػي قكلػو 

ـٍ ًغشىػاكىةه ) ػاًرًى مىػى أىٍبصى ـٍ كىعى مىػى سىػٍمًعًي مىى قيميػكًبيـٍ كىعى تىـى الٌموي عى كقكلػو تعػالى :  ( خى
ػػاًرًىـٍ ) ـٍ كىأىٍبصى ػػٍمًعًي ػػاء المٌػػوي لىػػذىىىبى ًبسى لىػػٍك شى ػػٍمًعًو ( كقكلػػو تعػػالى : )كى مىػػى سى ػػتىـى عى كىخى

قىٍمًبوً   (كى

                                                 

(
ٔ

 .2ٕٔ( ٚجٖٛ  اٌمشآْ ص 
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و ، كبيػػذه الداللػػة فسَّػػره كالسػػمع فػػي ىػػذه اآليػػات أريػػد بػػو السػػمع بعينػػ
أىػػؿ التفسػػير ، قػػاؿ ابػػف الجػػكزم  فػػي تفسػػير الشػػاىد األكؿ : ))قكلػػو تعػػالى : 

مىى قيميكًبيـٍ ) تىـى الٌموي عى ( الختـ : الطبع ، كالقمب قطعػة مػف دـ جامػدة سػكداء ، خى
كىك مستكفّّ في الفؤاد ، كىك بيت النفس ، كمسكف العقؿ ، كسيػمّْي قمبنػا لتقمبػو 

مىػػى سىػٍمًعًيـٍ ) كقكلػػو تعػالى :...  : ألنَّػػو خػالص البػػدف ، كقيػؿ ( يريػػد : عمػػى كىعى
أسػػػػػماعيـ ، فػػػػػذكره بمفػػػػػظ التكحيػػػػػد ، كمعنػػػػػاه الجمػػػػػع ، فػػػػػاكتفى بالكاحػػػػػد عػػػػػف 

  (ُ)الجميع((
كقاؿ ابف عاشكر : ))كفػي تقػديـ السػمع عمػى البصػر فػي مكاقعػو مػف 

التقػديـ مػؤذف بأىميػة  القرآف دليؿ عمى أنَّػو أفضػؿ لصػاحبو مػف البصػر ، فػإفَّ 
المقػػدَّـ ؛ كذلػػؾ ألفَّ السػػمع آلػػة لتمقػػي المعػػارؼ التػػي بيػػا كمػػاؿ العقػػؿ ، كىػػك 
كسيمة بمكغ دعكة األنبياء إلى أفياـ األمـ عمى كجو أكمؿ مػف بمكغيػا بكاسػطة 
البصر لك فقد السمع ؛ كألفَّ السمع ترد إليو األصكات المسػمكعة مػف الجيػات 

البصػػر فإنَّػػو يحتػػاج إلػػى التكجػػو بااللتفػػات إلػػى  السػػت بػػدكف تكجػػو ، بخػػبلؼ
  (ِ) الجيات غير المقابمة((

منيمػا ، كيحػدث الخمػط  فجعؿ السمع بمعنػى القمػب يعطّْػؿ تفسػير كػؿٍّ 
بػيف داللتييمػا ، كلػك أراد معنػى القمػب لجػاء بمفظػو ، كىػذا مػا ىػك حاصػؿ فػػي 

فػػي قكلػػو المعطػػكؼ ، ككيػػؼ تسػػنَّى لكجػػكىي أف يجعػػؿ السػػمع بمعنػػى القمػػب 
ػػاًرًىـٍ تعػػالى : ) ـٍ كىأىٍبصى ػػٍمًعًي ػػاء المٌػػوي لىػػػذىىىبى ًبسى لىػػٍك شى ( ألفَّ القػػرآف أراد أف يقػػػرف كى

السمع كالبصر فػي حكػـ كاحػد ، كجػاز كحػدة الحكػـ فييمػا ؛ لجػكاز أف يقػاؿ :  
أخذ ا بسمع الكافريف ، كأف يقاؿ : أخذ ا ببصر الكافريف ، لكنَّو لػـ نسػمع 

مىػى قيميػكًبيـٍ القمػب ، فػا سػبحانو قػاؿ : ) بمثؿ ىػذا فػي ػتىـى المٌػوي عى ( كمػا قػاؿ : خى

                                                 

(
ٔ

 . ٕٗ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 .ٕٗ٘/ٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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ذىب ا بقمكبيـ ، فجعؿ السمع بمعنى القمب خمػط بينيمػا فػي الحكػـ المسػمَّط 
 عمييما .  

تىـى ككيؼ تسنَّى لو أف يجعؿ السمع بمعنى القمب في قكلو تعالى : ) خى
مىى سىٍمعً  مىى قيميكًبيـٍ كىعى أف يكػكف المعنػى أك التقػدير  ( ألنَّػو كيػؼ يصػحٌ ًيـٍ الٌموي عى

: ختـ ا عمػى قمػكبيـ كعمػى قمػبيـ ، ككيػؼ تسػنى لػو أف يقػكؿ مثػؿ ىػذه مػرة 
قىٍمبًػوً أخرل في قكلػو تعػالى : ) مىػى سىػٍمًعًو كى ػتىـى عى ػا أف كىخى ( ألنَّػو كيػؼ يصػح أيضن

يا سبحاف ا ! يككف المعنى أك التقدير : كختـ عمى قمبو كقمبو ؟! ما ىذا ؟! 
ـى عبَّػػر القػػرآف الكػػريـ عػػف معنػػى  فمػك سيػػئؿ الكجكىيػػكف األكلػػكف كاآلخػػركف أنَّػػو ًلػ
القمب بمفظو في المعطكؼ عميػو ، كعبَّػر عنػو بمفػظ السػمع فػي المعطػكؼ فػي 

ػػٍمًعًيـٍ قكلػػو تعػػالى : ) مىػػى سى مىػػى قيميػػكًبيـٍ كىعى ػػتىـى المٌػػوي عى ـى عبَّػػر عػػف القمػػب خى ( ؟ كًلػػ
يػػو فػػي قكلػػو ممعطػػكؼ ، كعبَّػػر عنػػو بمفػػظ السػػمع فػػي المعطػػكؼ عبمفظػػو فػػي ال
قىٍمبًػوً تعالى : ) مىػى سىػٍمًعًو كى تىـى عى كلػك كػاف بعضػيـ  ( ؟ لمػا اسػتطاعكا اإلجابػةكىخى

بإحدل إجابتيف ، إمَّا أف يدَّعكا بأفَّ القرآف الكريـ ألحف فعبَّػر  لبعض ظييرنا إالٌ 
مكضػػعو ، كىػػػذا مػػػا ال أحػػػد عػػف المعنػػػى بغيػػػر لفظػػػو ككضػػع المفػػػظ فػػػي غيػػػر 

يجرؤ كيستطيع أف يدعيو ؛ ألنَّو ما مف أحد يستطيع أف يثبت ىػذا االدعػاء ، 
ػػا أف يعترفػػكا أنَّػػو اسػػتعمؿ لفػػظ القمػػب ؛ ألنَّػػو أراد معنػػى القمػػب ، كاسػػتعمؿ  مَّ كا 
لفظ السمع كلـ يستعمؿ لفظ القمػب ؛ ألنَّػو أراد معنػى السػمع ال معنػى القمػب ، 

ما كاف مف الكجكه الحقيقية  ما قالو أصحاب كتب الكجكه إالٌ ؿ كعندئذ يبطؿ ك
أللفػػاظ مشػػتركة ، كىػػي ال تتجػػاكز بضػػعة ألفػػاظ فػػي كػػؿ كتػػب الكجػػكه ، كمثػػؿ 
ػو إلػى كػؿ الكجػكىييف فػي كػؿ كجػو اختمقػكه بػالطرائؽ  ىذا السؤاؿ يجب أف ييكجَّ

 التي أثبتناىا في ىذا الكتاب .
لكجػػػو الثػػػاني ، ىػػػك كسػػػمع كسػػػمع األذف الػػػذم قػػػاؿ بػػػو الحيػػػرم  فػػػي ا

 الصكت الذم قاؿ بو العسكرم في الكجو األكؿ ، كىك السمع المجرد .
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كىىيػػكى السَّػػػًميعي كالسػػمع بػػبل آلػػػة فػػي الكجػػػو الثالػػث  فػػػي قكلػػو تعػػػالى : )
ـي  ( يتعمؽ بصفة مػف صػفات ا  سػبحانو ، كصػفات الخػالؽ عػز كجػؿ ال اٍلعىًمي
 إقحاميا بيف صفات البشر المخمكؽ . يصحٌ 

عىؿى السمع في الكجو الرابع بمعنى القبكؿ فػي قكلػو تعػالى : ) قىػاليكٍا كجى كى
ػػًمٍعنىا كىأىطىٍعنىػػا ًإنَّػػؾى ( كبمعنػػى اإلجابػػة فػػي الكجػػو الخػػامس فػػي قكلػػو تعػػالى : )سى
اء ػػًميعي الػػدُّعى ًفػػي ًإفَّ ( كبمعنػػى الطاعػػة فػػي الكجػػو الثػػامف فػػي قكلػػو تعػػالى : )سى

 ( ذىًلؾى آليىاتو لّْقىٍكـو يىٍسمىعيكفى 
سػبحانو  عة تكػكف بعػد السػماع ، فػا مػثبلن كالطا، كاإلجابة ، كالقبكؿ 

يسػػتجيب لػػدعاء عبػػده بعػػد أف يسػػمع دعػػاءه ، فعبلقتيػػا بالسػػمع عبلقػػة لػػزـك ، 
 كليس عبلقة لفظ مشترؾ .

:  كجعػػؿ السػػمع فػػي الكجػػو السػػػادس بمعنػػى القػػكَّاليف فػػي قكلػػو تعػػػالى
بعػػد السػػماع ؛ ألنَّػػو أراد أنَّيػػـ  يقكلػػكف  (  كىػػذا ال يكػػكف إالٌ سىػػمَّاعيكفى ًلٍمكىػػًذبً )

 بكؿ ما يسمعكف كيشيعكنو كيركجكنو 
عىؿى السمع في الكجو السابع بمعنى  : الجكاسيس ، في قكلو تعالى  كجى

ـٍ سىػػمَّاعيكفى لىييػػـٍ : ) ًفػػيكي ، ( كالتجسػػس لشػػخص يكػػكف بعػػد أف يسػػمع مػػا يقكلػػو كى
 كيقبؿ بو .

ًإنّْػي كجعؿ السمع في الكجو التاسع بمعنى الشيادة في قكلو تعالى : )
ـٍ فىاٍسػمىعيكفً  بّْكي نػتي بًػرى ، كمثػؿ ىػػذه  { أم : فاشػيدكا يػػا أييػا النػاسِٓ (}يس :آمى
 بعد سماع قكؿ مف أمر بيا ؟  الشيادة ىؿ تككف إالٌ 
بعينو ، فيػك لػيس أريد بو السمع في كؿّْ شكاىده السمع فأنت ترل أف 

، أٌمػا األكجػو المنسػكبة إليػو فيػي مختمقػة بجعمػو بمعػاني  ركةتمف األلفاظ المش
 . لكازمو
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ػػػػبر : -ٖ قػػػػاؿ ابػػػػف فػػػػارس : ))الصػػػػبر : كىػػػػك الحػػػػبس ، يقػػػػاؿ : الصَّ
س ففالصػبر : حػبس الػن)) (ُ)صبرتي نفسي عمى ذلؾ األمر ، أم : حبسػتيا((

الشػػػككل ، كحػػػبس الجػػػكارح عػػػف ، كحػػػبس المسػػػاف عػػػف عػػػف الجػػػزع كالسػػػخط 
  (ِ) التشكيش((

 ر في القرآف الكريـ عمى ستة أكجو كذكر أىؿ الكجكه أفَّ الصب
ػػبلىًة : ) عػػالىقكلػػو تكالصػػـك ، الكجػػو األكؿ :  ػػٍبًر كىالصَّ كىاٍسػػتىًعينيكٍا ًبالصَّ

اًشًعيفى  مىى اٍلخى نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ عى  كالصبلة .يعني : بالصـك  { ْٓ(}البقرة : كىاً 
مىػػػى النَّػػػاًر : ) كقكلػػػو تعػػػالى: الجػػػرأة ،  كالكجػػػو  الثػػػاني ـٍ عى ػػػآ أىٍصػػػبىرىىي فىمى

  يعني : فما أجرأىـ عمى النار{ ُٕٓ}
: كقكلػػو تعػػالى كالكجػػو الثالػػث ، الصػػبر يعنػػي : أصػػركا عمػػى الشػػر ، 

ـٍ ) مىػػػى آًليىػػػًتكي كا عى  { يعنػػػي : أصػػػركا عمػػػى عبادتيػػػأ(}ص : أىًف اٍمشيػػػكا كىاٍصػػػًبري
 كاثبتكا .

ٍكػػػػػـً : ) كقكلػػػػػو تعػػػػػالى فػػػػػي :  الرضػػػػػا ، كالكجػػػػػو الرابػػػػػع   كىاٍصػػػػػًبٍر ًلحي
بّْؾى   قضاء ربؾ .{ يعني : كارض بْٖ(}الطكر : رى

ػػػػػػٍدنىاهي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )ككالكجػػػػػػو الخػػػػػػامس : الصػػػػػػبر بعينػػػػػػو ،  ًإنَّػػػػػػا كىجى
اًبرنا ابىييـٍ { مثميا : )ْْ(}ص : صى ا أىصى مىى مى اًبًريفى عى  {ّٓ (}الحج :كىالصَّ

ػعى الَّػًذيفى كالكجو السػادس : الحػبس ، كقكلػو تعػالى : ) كىاٍصػًبٍر نىٍفسىػؾى مى
بَّييـ ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيّْ                                             (ّ){ِٖ(}الكيؼ : يىٍدعيكفى رى

الصػػػػبر فػػػػي الكجػػػػو األكؿ بمعنػػػػى الصػػػػـك فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى :  جعمػػػػكا
ػػبلىةً كىاٍسػػتىًعينيكٍا ) ػػٍبًر كىالصَّ ( كالمػػراد مػػف الصػػبر ىنػػا الصػػبر بعينػػو كلػػك أراد ًبالصَّ

                                                 

(
ٔ

 . ٔٓ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 .2ٖٔ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 ٕٖٓ-ٖٔٓٚاٌٛجةٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص  2ٕ٘( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص 

 .2ِٕ٘ٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  2ٙٔ-2٘ٔٚٔض٘ج األع١ٓ ص 
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الصػػػػـك لجػػػػاء بمفظػػػػو كقػػػػاؿ : كاسػػػػتعينكا بالصػػػػـك كالصػػػػبلة ، قػػػػاؿ الطبػػػػرم : 
ػػٍبرً ))يعنػػي بقكلػػو جػػؿ ثنػػاؤه : )) يػػدم ( اسػػتعينكا عمػػى الكفػػاء بعكىاٍسػػتىًعينيكٍا ًبالصَّ

رم كتػػرؾ مػػا تيككنػػو مػػف الػػذم عاىػػدتمكني فػػي كتػػابكـ مػػف طػػاعتي كاتبػػاع أمػػ
الرياسة كحػب الػدنيا إلػى مػا تكرىكنػو مػف التسػميـ ألمػرم كاتبػاع رسػكلي محمػد 
صمى ا عميو كسمـ بالصػبر عميػو كالصػبلة ، كقػد قيػؿ : إفَّ الصػبر فػي ىػذا 
المكضع الصكـ ، كالصـك بعض معاني الصبر عندنا ، بؿ تأكيؿ ذلػؾ عنػدنا 

صػػػبر عمػػػى مػػػا كرىتػػػو نفكسػػػيـ مػػػف طاعػػػة ا : أفَّ ا تعػػػالى ذكػػػره أمػػػرىـ بال
كترؾ معاصيو ، كأصؿ الصبر منع النفس محاٌبيا ككٌفيا عف ىكاىػا ، ككػذلؾ 
قيػػػؿ لمصػػػابر عمػػػى المعصػػػية صػػػابر ؛ لكفػػػو نفسػػػو عػػػف الجػػػزع ، كقيػػػؿ لشػػػير 

   (ُ) عف المطاعـ كالمشارب((رمضاف شير الصبر لصبر صائمو 
عمػى طاعػة ا فػي أداء كػؿ فالمراد مف الصبر إذف في اآلية الصبر 

ػا نيػى ا عنػو  كأمرى ا ما فرضى  ، كالصبر عف الكقػكع فػي كػؿ معصػية كعمَّ
ف معناه العاـ إلػى معنػى ، فجعمو بمعنى الصكـ تحريؼ لداللتو ؛ ألنَّو غيَّره م

بمعنػػػى جعػػػؿ الصػػػبر فػػػي نزىتػػػو كمنتخبػػػو ابػػػف الجػػػكزم الػػػذم عػػػيَّف خػػػاص ، ك 
ػػبلىةً الصػػـك فػػي قكلػػو تعػػالى : ) ػػٍبًر كىالصَّ لػػـ يقػػؿ بيػػذا الكجػػو  (ِ)(كىاٍسػػتىًعينيكٍا ًبالصَّ

: ))األصػػػؿ فػػػي الصػػػبر : الحػػػبس ، فالصػػػابر  فػػػي تفسػػػيرهبػػػؿ قػػػاؿ زاده فػػػي 
حػػػابس لنفسػػػو عػػػف الجػػػزع ، كسػػػمي الصػػػائـ صػػػابرنا لحبسػػػو نفسػػػو عػػػف األكػػػؿ 

نَّػو بالصػبر عميػو ثبلثػة أقػكاؿ ، أحػدىا : أكفيما أيمركا بو ...  كالشرب كالجماع
  (ّ)أداء الفرائض ، كالثاني : أنَّو ترؾ المعاصي ، كالثالث : عدـ الرئاسة((

                                                 

(
ٔ

 . 42ٕ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 . 2ِٕ٘ٔٚذخب لشث  اٌع١ْٛ ص  2ٙٔ(  ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 .ٗٙ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 
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فذكر في معنى  الصبر في تفسيره ثبلثة أقكاؿ ليس مف بينيا الصػـك 
كتػب الكجػكه  الذم عينو في كتابيو ، النزىة كالمنتخب كىػذا دليػؿ عمػى بطػبلف 

 .ما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ؛ ألفَّ 
كاقتػػػػراف الصػػػػبلة بالصػػػػبر دليػػػػؿ عمػػػػى عظػػػػـ مكانػػػػة الصػػػػبلة عنػػػػد ا 

ىػػذا لصػػبر بمعنػػى الصػػكـ يمغػػي الغػػرض مػػف كتعظػػيـ شػػأنيا عنػػده ، فجعػػؿ ا
  االقتراف .

الصػػبر فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى : الجػػرأة فػػي قكلػػو تعػػالى  :  كجعمػػكا
ـٍ ) آ أىٍصبىرىىي مىى النَّػارً فىمى ؛ ألنَّػو غيػر لمصػبركػكف كجينػا كالجػرأة ال تصػح أف ت (عى

متعػػيَّف كمختمػػؼ فيػػو ، قػػاؿ الطبػػرم : ))اختمػػؼ أىػػؿ التأكيػػؿ فػػي تأكيػػؿ ذلػػؾ 
كقػاؿ ...  فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : فما أجرأىـ عمى الذم يقربيـ إلى النػار

كاختمفػػكا فػػػي ...  آخػػركف : بػػؿ معنػػى ذلػػػؾ : فمػػا أعمميػػـ بأعمػػاؿ أىػػػؿ النػػار
تأكيػػؿ )مػػػا( فقػػاؿ بعضػػػيـ : ىػػػي بمعنػػى االسػػػتفياـ ، ككأنَّػػػو قػػاؿ : فمػػػا الػػػذم 

كقػػاؿ آخػػركف : ىػػك تعجػػػب ، يعنػػي : فمػػا أشػػد جػػراءتيـ عمػػػى ...  صػػبَّرىـ ؟
  (ُ) النار بعمميـ أعماؿ أىؿ النار((

كابػػػف الجػػػكزم نفسػػػو الػػػذم عػػػيَّف فػػػي النزىػػػة كالمنتخػػػب جعػػػؿ الصػػػبر 
مىػػى النَّػػارً )و تعػػالى : بمعنػػى الجػػرأة فػػي قكلػػ ـٍ عى ػػآ أىٍصػػبىرىىي قػػاؿ فػػي تفسػػيره : ( فىمى

مىى النَّارً )))قكلو تعالى :  ـٍ عى آ أىٍصبىرىىي ( فيو أربعة أقكاؿ ، أحػدىا : أفَّ معنػاه فىمى
كالثػػاني : مػػا أجػػرأىـ عمػػى ...  :  فمػػا أصػػبرىـ عمػػى عمػػؿ يػػؤدّْييـ إلػػى النػػار

ء كالرابػع : أفَّ المعنػى : فػأمُّ شػي...  النػاركالثالث : مػا أبقػاىـ فػي ...  النار
كفي )ما( قكالف ، أحدىما : أنَّيا لبلستفياـ ، تقديرىا : ...  صبَّرىـ عمى النار
ػػب المخمػػكقيف ،  ...  كالثػػاني : أنَّيػػا لمتعجػػب...  مػػا الػػذم صػػبَّرىـ ؟ كا ييعجّْ

 (ِ) كال يعجب ىك كعجبيـ((
                                                 

(
ٔ

 . ٓٔٔ-4ٓٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 . ٖ٘ٔ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 
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بتعيينو كالقطع بو في باب الكجكه فابف الجكزم الذم قاؿ بكجو الجرأة 
  .كمختمىفنا فيو  بلن أبطمو في باب التفسير عندما جعمو معنى محتمى 

الصػػبر فػػي الكجػػو الثالػػث بمعنػػى اإلصػػرار فػػي قكلػػو تعػػالى :  كجعمػػكا
ـٍ ) مىػػػى آًليىػػػًتكي كا عى ممػػػا يػػػدؿُّ عمػػػى اخػػػتبلؽ ىػػػذا  الكجػػػو أنػػػي  (أىًف اٍمشيػػػكا كىاٍصػػػًبري

كجػدتي المفسػػريف لػػـ ييعنىػكا بتفسػػير الصػػبر فػي ىػػذا  المكضػػع ، بػؿ أبقػػكه عمػػى 
ذا أرادكا تفسيره فسركه بمػا شػاء ممػا يػبلـز الصػبر معنػاه ،  ر فقػد فٌسػمعناه ، كا 

ـٍ الزمخشػػػرم قكلػػػو تعػػػالى : ) مىػػػى آًليىػػػًتكي كا عى ( بقكلػػػو : ))كاصػػػبركا عمػػػى كىاٍصػػػًبري
الكاحػػدم كابػػف الجػػكزم  هر فٌسػػك  (ُ)ا((عنيػػ بادتيػػا كالتمسػػؾ بيػػا حتػػى ال تزالػػكاع

فاإلصػػرار كالتمسػػؾ ( ِ)بجعمػػو بمعنػػى : كاثبتػػكا عمػػى عبػػادة آليػػتكـ مكالبيضػػاك 
معنػػى  كالثبػػات كاحػػدة  لػػيس بعضػػيا أكلػػى كأحػػؽ مػػف بعػػض مػػف حيػػث إفَّ كػػؿٌ 

 منيا ييعدَّ الصبر مف لكازمو .
الصػبر فػي الكجػو الرابػع بمعنػى الرضػا  ـكيقاؿ الكبلـ نفسو فػي جعميػ

بّْػػػػؾى : )قكلػػػػو تعػػػالى بقضػػػاء ا فػػػي  ٍكػػػـً رى ػػػا ( فممػػػا يػػػػدؿ كىاٍصػػػػًبٍر ًلحي عمػػػػى أيضن
ييعنػكا بتفسػير الصػبر فيػو  أفَّ المفسريف لػـاختبلؽ ىذا الكجو في ىذا المكضع 

، قػػػاؿ  لصػػػبركمػػػنيـ مػػػف فسَّػػػر الحكػػػـ كلػػػـ يفسػػػر ا، بػػػؿ أبقػػػكه عمػػػى معنػػػاه ، 
بّْؾى ))قكلو تعالى : ) القرطبي : ٍكـً رى مػا حممػؾ ( قيؿ : لقضاء ربؾ فيكىاٍصًبٍر ًلحي

ذا أرادكا تفسػػيره  (ّ) ئػػو فيمػػا ابػػتبلؾ بػػو مػػف قكمػػؾ((مػػف رسػػالتو ، كقيػػؿ : لببل كا 
فقػد فسػر الزمخشػرم قكلػو  تعػالى : ، فسركه بما شاء مما يبلـز الصػبر معنػاه 

بّْػػػػػػؾى ) ٍكػػػػػػـً رى ))بإميػػػػػػاليـ بمػػػػػػا يمحقػػػػػػؾ فيػػػػػػو مػػػػػػف المشػػػػػػقة ( بقكلػػػػػػو : كىاٍصػػػػػػًبٍر ًلحي
بقائؾ في عنائيـ(((ْ)كالكمفة((   (ُ)كفسره البيضاكم بقكلو : ))بإمياليـ كا 

                                                 

(
ٔ

 .2ٓ/ٗ( اٌىشاف 

(
ٕ

 . ٕٗ/٘ٚأٔٛاس اٌذٕض٠ً  2/2ٚصاد اٌّغ١ش  ٓٗ٘/ٖ( ٠ٕظش :  اٌٛع١ط 

(
ٖ

 . ٙٙ/2ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٗ

 . ٠ٔٔ22ٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص ٚ ٗٓٗ/ٗ( اٌىشاف 
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كجعمػكا الصػػبر فػي الكجػػو السػػادس بمعنػى الحػػبس كىػك معنػػى مػػرادؼ 
، بؿ ))األصؿ في الصبر : الحبس ، فالصابر حابس لنفسو عػف الجػزع ، لو 

فالصػـك   (ِ)عف األكػؿ كالشػرب كالجمػاع((كسمي الصائـ صابرنا لحبسو نفسو 
نَّمػا ىػي ممػا يبلزميػا الصػبر  كالجرأة كاإلصرار كالرضا ليست أكجينػا لمصػبر كا 

 ، فيي ترتبط بو بيذه الصمة ال بصمة االشتراؾ المفظي .
كجعميػػـ الصػػبر فػػي الكجػػو الخػػػامس يعنػػي الصػػبر بعينػػو ، يعنػػػي أٌف 
األكجو الخمسة الباقية ال تعني الصبر بعينو ، فيي إذف أكجو مختمقة اختيًمقت 
 بطريقتيف : بجعؿ الصبر بمعنى مرادفو ، كبجعمو بمعاني ما يمـز منيا معناه 

مػى إصػابة ع قاؿ ابف فارس : ))الياء كالنػكف كاليمػزة يػدؿٌ ىنيًئا : -ٗ
خير مف دكف مشقة ، كاليىفء )بفتح الياء( العطيػة ، كىػك مصػدر ، كاالسػـ : 

كقػػاؿ  (ّ)الًيػػفء )بكسػػر اليػػاء( ، كالينػػيء : األمػػر : يأتيػػؾ مػػف غيػػر مشػػقة((
  (ْ) الينيء : كؿ ما ال يمحؽ فيو مشقة((الراغب : ))

كقػػاؿ الػػػدامغاني : ))تفسػػػير )ىنيئنػػا( عمػػػى كجيػػػيف : حػػبلؿ بػػػبل إثػػػـ ، 
 كبغير داء كال مكت .

ببل إثـ ، قكلو سػبحانو كتعػالى فػي  كجو منيما ، ىنيئنا يعني : حبلالن ف
ٍنوي نىٍفسنػا فىكيميػكهي ىىًنيئنػا مًَّريئناسكرة النساء : ) ـٍ عىف شىٍيءو مّْ (}النسػاء : فىًإف ًطٍبفى لىكي

 { يعني : فإف أحممف لكـ عف شيء منو بطيبة النفس فكمكه ىنيئنا ببل إثـ ْ

                                                                                                                

(
ٔ

 . ٙ٘ٔ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٕ

 .ٗٙ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 . ٕٔٗ-ٕٓٗ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٗ

 . 2ٔ٘( اٌّفشداح ص 
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كالكجو الثاني ، ىنيئنا ببل داء كال مكت قكلو سػبحانو فػي سػكرة الحاقػة 
اًليىةً : ) ػػا أىٍسػػمىٍفتيـٍ ًفػػي األيَّػػاـً اٍلخى بيكا ىىًنيئنػػا ًبمى يعنػػي بػػبل  {ِْ(}الحاقػػة : كيميػػكا كىاٍشػػرى

  (ُ) داء كال مكت((
ال حاجػػة إلػػى قكلػػو : بػػبل مػػكت ، بعػػد قكلػػو : بػػبل داء ، كلػػـ أجػػد مػػف 

ذا كاف الينيء كما عرفو أىؿ المغة يعنػي المفسريف م ف قرف المكت بالداء ، كا 
المػػذيف كانػػا كجيػػي الينػػيء : كػػؿ خيػػر ال يمحػػؽ فيػػو مشػػقة ، فػػإفَّ اإلثػػـ كالػػداء 

سػػيدخبلف كنحكىمػػا فػػي لػػكاـز المشػػقة ؛ لػػذلؾ لػػـ أجػػد فػػي كتػػب التفسػػير التػػي 
األكؿ كبػػيف رجعػػتي إلييػػا مػػف فػػرَّؽ بػػيف معنػػى الينػػيء الػػكارد فػػي شػػاىد الكجػػو 

فقػػد فسَّػػر الطبػػرم شػػاىد الكجػػو معنػػى الينػػيء الػػكارد فػػي شػػاىد الكجػػو الثػػاني ، 
كفسَّػػػر ( ِ) األكؿ بأنَّػػػو ))إذا كػػػاف غيػػػر إضػػػرار كال خديعػػػة فيػػػك ىنػػػيء مػػػرمء((

فسَّػػر ك  (ّ) ال تتػػأذكف بمػػا تػػأكمكف كال بمػػا تشػػربكف(())شػػاىد الكجػػو الثػػاني بأنَّػػو 
األكؿ بأنَّو ))كؿ ما لػـ يػأت بمشػقة كال عنػاء القرطبي الينيء في شاىد الكجو 

كفسَّػػػػره فػػػػي شػػػػاىد الكجػػػػو الثػػػػاني بأنَّػػػػو ))ال تكػػػػدير فيػػػػو كال  (ْ) فيػػػػك مػػػػرمء((
 كفسَّر النسفي الينيء في شاىد الكجو األكؿ بأنَّػو ))ال إثػـ فيػو(( (ٓ) تنغيص((

))ال مكػركه  كفسَّره فػي شػاىد الكجػو الثػاني بأنَّػو(ٔ) كالمرمء بأنَّو ))ال داء فيو((
فػػي سػػكرة النسػػاء مػػف  تطػػرؽ إلػػى تفسػػير الينػػيءمػػف كمػػنيـ  (ٕ) فيػػو كال أذل((
ب المسػاغ معنى الينيء : الطيٌ : ))في النساء قاؿ الكاحدم فقد ،  دكف الحاقة

                                                 

(
ٔ

 . ٖٙٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . ٕٖٓ/ٗ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 .4/2ٖٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 . ٖٕ/٘( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ  

(
٘

 .ٕٔٓ/2ٔاٌمشآْ  ( اٌجاِع ألدىاَ 

(
ٙ

 ٕٓٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
2

  2ٕ٘ٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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الػػػذم ال ينقصػػػو شػػػيء ، كالمػػػرمء : المحمػػػكد العاقبػػػة التػػػاـ اليضػػػـ الػػػذم ال 
الزمخشػػرم : ))الينػػيء كالمػػرمء صػػفتاف ًمػػف ىنػػؤ كقػػاؿ  (ُ) يضػػر كال يػػؤذم((

الطعػػػاـ كمػػػرؤ : إذا كػػػاف سػػػائغنا ال تنغػػػيص فيػػػو ، كقيػػػؿ : الينػػػيء : مػػػا يمػػػذه 
، كقيؿ : ىك ما ينساغ فػي مجػراه ، كقيػؿ األكؿ ، كالمرمء : ما يحمد عاقبتو 

مء لمػركر الطعػاـ فيػو ، كىػك ر لمدخؿ الطعاـ مف الحمقكـ إلى فـ المعػدة : المػ
كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم : ))كفػػي الينػػيء ثبلثػػة أقػػكاؿ ، أحػػدىا : مػػا  (ِ) ة((السػػياغ

تػػػػؤمف عاقبتػػػػو ، كالثػػػػاني : مػػػػا أعقػػػػب نفعنػػػػا كشػػػػفاءن ، كالثالػػػػث : أنَّػػػػو الػػػػذم ال 
ػػػػا المػػػػرمء فيقػػػػاؿ : مػػػػرئ الطعػػػػاـ : إذا انيضػػػػـ كحمػػػػدت  ينغصػػػػو شػػػػيء ، كأمى

سػير الينػيء تففػي الكاحدم كالزمخشرم كابف الجكزم ىذا ما قالو  (ّ) عاقبتو((
اكتفػػاء لكحػػدة معنػػاه ىنػػا شػػيئنا فػػي الحاقػػة  الينػػيء فػػي أكؿ النسػػاء كلػػـ يقكلػػكا

كىناؾ ، كىػذا مػا صػرَّح بػو أبػك حيػاف األندلسػي ، فقػد قػاؿ فػي تفسػير الينػيء 
ٍنػوي نىٍفسنػا )في شػاىد الكجػو األكؿ فػي قكلػو تعػالى :  ـٍ عىػف شىػٍيءو مّْ فىػًإف ًطػٍبفى لىكيػ

ؤ  (ىىًنيئنا مًَّريئنا))) {ْ(}النساء : افىكيميكهي ىىًنيئنا مًَّريئن  صفتاف ًمػف ىنيػؤ الطعػاـ كمػري
كقاؿ في تفسير الينيء في شاىد الكجػو  (ْ) : إذا كاف سائغنا ال تنغيص فيو((
ػػػا أىٍسػػػمىٍفتيـٍ ًفػػػي األيَّػػػاـً )الكجػػػو الثػػػاني فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  بيكا ىىًنيئنػػػا ًبمى كيميػػػكا كىاٍشػػػرى

اًليىةً                                                                    (ٓ) الكبلـ عميو في أكؿ النساء(( { ))تقدـِْ(}الحاقة : اٍلخى
يصيبو اإلنساف مف دكف  فالينيء ىك كما عرَّفو أىؿ المغة : كؿ خير   

 ، كىػػذا ىػػك معنػػاه أينمػػا كرد فػػي مشػػقة آجمػػة أك عاجمػػة ، جسػػدية أك ركحيػػة 
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 . ٔٔ/ٕ( اٌٛع١ط 
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 .  ٔٙٗ/ٔ( اٌىشاف 
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 .4/ٕ( صاد اٌّغ١ش 
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 .ٕٙٔ/ٖ( اٌتذش اٌّذ١ط  
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 . 2٘ٗ/2( اٌتذش اٌّذ١ط  
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يو ، أٌما الكجياف المذككراف فيما مختمقػاف ؛ ألٌنيمػا القرآف الكريـ كال كجكه لو ف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ليسا معنيي الينيء ، بؿ ىما معنيا ما يمـز منيما الينيء .

معػػػاني بأو ، بػػػو معػػػاني الموصػػػوؼ بالعػػػاـ المفػػػظ ، جعػػػؿ  الطريقػػػة الرابعػػػة
   وىي طريقة الدراسة المعكوسة :أنواعو ، 

مف المعمػكـ أفَّ المفػظ الخػاص يكصػؼ بػالمفظ العػاـ كال يصػح العكػس 
مف أمثمػة ؛ ألفَّ الخاص يندرج تحت العاـ ، كال يندرج العاـ تحت الخاص ، ك 

 كجكه األلفاظ اآلتية : ما كاف مف  ىذه الطريقة
قػػػاؿ الػػػػدامغاني : تفسػػػير )األجػػػر( عمػػػػى أربعػػػة أكجػػػػو :  األجػػػر :-ٔ

  نفقة الرضاع .، ك  الجعؿ، ك  الثكاب، ك  المير
يىػػا أىيُّيىػػا فكجػػو منيػػا ، األجػػر بمعنػػى : الميػػر ، قكلػػو تعػػالى تعػػالى : )

ػػكرىىيفَّ  ػػؾى البلتًػػي آتىٍيػػتى أيجي { يعنػػي : َٓ(}األحزاب : النَّبًػػيُّ ًإنَّػػا أىٍحمىٍمنىػػا لىػػؾى أىٍزكىاجى
كؼً ميكرىف ، ككقكلو تعالى : ) ػكرىىيفَّ ًباٍلمىٍعري { كنحػكه ِٓ(}النسػاء : كىآتيكىيفَّ أيجي

 كثير 
كالكجػػػػو الثػػػػاني : ، األجػػػػر : الثػػػػكاب عمػػػػى الطاعػػػػة ، قكلػػػػو تعػػػػالى :  

كٍا أىٍجرىىيـ) بىري لىنىٍجًزيىفَّ الًَّذيفى صى يىٍجًزيىيي { يعني ثكابيـ ، مثميا : )ٔٗ(}النحؿ : كى ـٍ كى
 { يعني : ثكابيـ ،  كنحكه كثير .ّٓ(}الزمر : أىٍجرىىيـ

ػا سىػأىٍلتيكيـ )كالكجو الثالث ، األجر : الجعؿ ، فذلؾ قكلو تعػالى :   قيػٍؿ مى
مىػػى كيػػؿّْ شىػػٍيءو شىًييده  مىػػى المَّػػًو كىىيػػكى عى ـٍ ًإٍف أىٍجػػًرمى ًإال عى ػػٍف أىٍجػػرو فىييػػكى لىكيػػ (}سػػبأ : مّْ

مىٍيػًو أىٍجرناككقكلو تعالى : )مي كثكابي ، عٍ أم : جي  {ْٕ ـٍ عى ـ (}األنعػاقيػؿ الَّ أىٍسػأىليكي
ػػػػػا ككقكلػػػػػو تعػػػػػالى : )،  { أم :  جعػػػػػبلِّ{}الشػػػػػكرل : َٗ:  ًليىٍجًزيىػػػػػؾى أىٍجػػػػػرى مى

 { أم : جعؿ ما سقيت لنا.ِٓ(}القصص : سىقىٍيتى لىنىا
ػػٍعفى كالكجػػو الرابػػع ، األجػػر : النفقػػة ، فػػذلؾ قكلػػو تعػػالى : )   فىػػًإٍف أىٍرضى

كرىىيفَّ  ـٍ فىآتيكىيفَّ أيجي  (ُ) { يعني : نفقة الرضاع((ٔ(}الطبلؽ : لىكي
                                                 

(
ٔ

 . ٖٔٔ/٠ٕٕٚظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  2ٗ-2ٖ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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كذكػػػػر ابػػػػف الجػػػػكزم ىػػػػذه األكجػػػػو نفسػػػػيا بشػػػػكاىدىا ، كأضػػػػاؼ إلييػػػػا  
كىآتىٍينىاهي أىٍجػرىهي ًفػي كجييف آخريف ، ىما : ))الثناء الحسف ، كمنو قكلو تعالى : )

ييٍؤًت ًمف لَّديٍنوي منو قكلو تعالى : ){ كالثاني : الجنة ، ك ِٕ(}العنكبكت : الدٍُّنيىا كى
   (ُ)(({َْ(}النساء : أىٍجرنا عىًظيمنا
 ))كاألىجػػر كاأليجػػرة : مػػا يعػػكد مػػف ثػػكاب العمػػؿ دنيكيِّػػا كػػاف أك أخركيِّػػا 

فػي النفػع  يجػرم مجػرل العقػد ، كال يقػاؿ إالٌ كيقاؿ فيما كاف عف عقػد كمػا ... 
  (ِ) دكف الضر((

لؤلجر ستة  أكجو ىي : المير ، كالثػكاب  جعؿ أصحاب كتب الكجكه 
،  كالجعػػؿ ، كنفقػػة  الرضػػاع ، كالثنػػاء الحسػػف ، كالجنػػة ، كالمػػراد بالجعػػؿ أنَّػػو 
ًعػػؿ بمعنػػى الثػػكاب  جعػػؿ أجػػر عممػػو حسػػبة  تعػػالى ، كالكجػػو الثػػاني الػػذم جي
عمػػى الطاعػػة مػػرادؼ لؤلجػػر كلػػيس كجينػػا لػػو ، كقػػد فػػرَّؽ العسػػكرم بينيمػػا بػػأفَّ 

ر يككف قبؿ الفعؿ المأجكر عميو ، كالشاىد أنَّؾ تقكؿ : ما أعمػؿ حتػى ))األج
 لثػكاب ال يكػػكف إالٌ تقػكؿ : ال أعمػؿ حتػػى آخػذ ثػكابي ؛ ألفَّ ا آخػذ أجػرم ، كال

ا فإفَّ الثكاب قد شير في الجزاء عمى الحسنات ، كاألجر ...  بعد العمؿ كأيضن
ىػي مػف طريػؽ المثامنػة  يقاؿ في ىذا المعنى ، كيقاؿ عمى معنى األجرة التػي
 (ّ)بأدنى األثماف ، كفييا معنى المعاكضة باالنتفاع((

ػػػا الميػػػر ، كالجعػػػؿ ، كنفقػػػة الرضػػػاع ، كالثنػػػاء الحسػػػف ، كالجنػػػة ،   أمَّ
فيي أنكاع األجر كليست أكجينا لػو أك معانيػو ، كالكجػكه الحقيقيػة ىػي التػي ال 

ع ذلػػؾ لػػك صػػح إرادة كىػػي مػػعبلقػػة  الشػػيء بأنكاعػػو ، عبلقتيػػا بػػالمفظ تكػػكف 
فيػي أكجػو مختمقػة عػف طريػؽ دراسػتيا دراسػة معككسػة ؛ الخمسة ىذه األنكاع 

، بيذه األنكاع كما فعؿ أصحاب كتب الكجكه ألفَّ القرآف الكريـ لـ يسْـّ األجر 
                                                 

(
ٔ

 .4ٕ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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منيػا بػاألجر ، فيػي جميعنػا كجػو كاحػد ؛ ألفَّ  بؿ سػمَّى كػبلِّ لتككف أكجينا لو ، 
فيػػػي إذف مختمقػػػة بطريقػػػة لػػػيس األجػػػر بمعانييػػػا ، ك ، جميعيػػػا بمعنػػػى األجػػػر 

 . الدراسة المعككسة 
 : ))كلؤلجؿ في القرآف ثمانية مكاضع : عسكرم قاؿ الاألجؿ : -ِ 

َـّ األكؿ : أجػػػؿ الػػػدنيا ، قػػػاؿ تعػػػالى : ) ػػػف ًطػػػيفو ثيػػػ مىقىكيػػػـ مّْ ىيػػػكى الَّػػػًذم خى
ػػػؿه مُّسػػػمِّى ًعنػػػدىهي  ػػػبلن كىأىجى ػػػى أىجى ػػػبلن { )ِ(}األنعاـ : قىضى ػػػى أىجى َـّ قىضى ( أم : أجػػػؿ ثيػػػ

ػػػؿه مُّسػػػمِّى ًعنػػػدىهي ) الػػػدنيا ك ( يعنػػػي أجػػػؿ اآلخػػػرة ، كقػػػاؿ الحسػػػف كالضػػػحاؾ كىأىجى
 كقتادة : ىك أجؿ الحياة إلى المكت ، كأجؿ المكت إلى البعث

ـٍ ، قاؿ تعالى : ) الثاني : أجؿ العذاب ميييػ ػاء أىجى ػؿه فىػًإذىا جى ًلكيؿّْ أيمَّةو أىجى كى
ػػػاعىةن كىالى يىٍسػػػتىٍقًدميكفى الى يىٍسػػػتىأٍ  كفى سى إف لػػػـ يؤمنػػػكا إليػػػو نػػػزؿ  {ّْ(}األعراؼ : ًخري

ػؿو مُّسىػمِّى ًإفَّ ، كمثمو : )عمييـ العذاب  ـٍ ًإلىػى أىجى ٍركي ييػؤىخّْ ـٍ كى يىٍغًفٍر لىكيػـ مّْػف ذينيػكًبكي
ري لىػػٍك كينػػتيـٍ تىٍعمىميكفى  ػػاء ال ييػػؤىخَّ ػػؿى المَّػػًو ًإذىا جى { أم : أجػػؿ العػػذاب ، ْ(}نػػكح : أىجى

 ضػربو ا ، كال يكػكف األجػؿ أجػبلن إالٌ كمعنى : أجؿ ا ، أم : األجؿ الػذم 
كقػػت الشػػيء باإلخبػػار كالتكقيػػت ، كلػػيس كقػػت كػػؿ شػػيء أجمػػو ؛ إنَّمػػا سيػػمّْي 

 إذا كاف عمى ما كصفنا . أجبلن 
ػػرى الثالػػث : قكلػػو تعػػالى : ) رى الشَّػػٍمسى كىاٍلقىمى سىػػخَّ ػػؿو كى كيػػؿّّ يىٍجػػًرم ًإلىػػى أىجى
ًبيره  ميػػػكفى خى ػػػا تىٍعمى : أفَّ مطػػػالع  قػػػالكا : يعنػػػي {ِٗ(}لقمػػػاف : مُّسىػػمِّى كىأىفَّ المَّػػػوى ًبمى

ز أف يككف الشمس كالقمر ليا غاية ، كال يتجاكزاه في شتاء كال صيؼ ، كيجك 
 مسمى ينتيياف إليو كىك الساعة . المراد أفَّ ليما أجبلن 

نيػػػػكٍا ًإذىا لػػػػديكف ، قػػػػاؿ ا تعػػػػالى : )ا الرابػػػػع : محػػػػؿٌ  يىػػػػا أىيُّيىػػػػا الَّػػػػًذيفى آمى
ػػػمِّى فىػػػاٍكتيبيكهي  ػػػؿو مُّسى { أم : اكتبػػػكا األجػػػؿ ؛ ِِٖ:  (}البقرةتىػػػدىايىنتـي بًػػػدىٍيفو ًإلىػػػى أىجى

 عى فيو التقديـ كالتأخير غمطنا أك عمدنادَّ ال يي ألف 
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نىػػاًفعي إً الخػػامس : قكلػػو تعػػالى : ) ـٍ ًفييىػػا مى ػػؿو مُّسىػػمِّىلىكيػػ (}الحج : لىػػى أىجى
{ يقػػكؿ : إلػػػى أف تيقمَّػػػد فػػػإذا قيمّْػػػدٍت لػػػـ تيركىػػػب كلػػػـ تيشػػػرىب ألبانيػػػا ، يعنػػػي : ّّ
 . البدف

ػا نىشىػاء السادس : أجؿ الكالدة ، قاؿ ا تعالى : ) ػاـً مى نيًقػرُّ ًفػي األٍرحى كى
ؿو مُّسىمِّى  أم : إلى كقت الكالدة . {ٓ(}الحج : ًإلىى أىجى
ػػاء فىػػبىمىٍغفى العػػدة ، قػػاؿ ا تعػػالى : ) : انقضػػاءالسػػابع  ذىا طىمٍَّقػػتيـي النّْسى كىاً 

ػػػػػميكىيفَّ  مىييػػػػفَّ فىػػػػبلى تىٍعضي { كالمخاطبػػػػة ألكليػػػػػاء النسػػػػاء ، كبمػػػػػكغ ِِّ(}البقرة : أىجى
األجػػػػؿ انقضػػػػاء العػػػػدة ، أم : التمنعػػػػكىف التػػػػزكيج إذا انقضػػػػت عػػػػدتيف مػػػػف 

 مطمقتيف 
لىػػالثػػامف : قكلػػو تعػػالى : ) ػػؿو مُّسىػػمِّى كى بّْػػؾى ًإلىػػى أىجى ػػبىقىٍت ًمػػف رَّ ػػةه سى ٍكال كىًممى

{ كالكممػػة السػػاعة ، كاألجػػؿ المسػػٌمى ىػػك السػػاعة ُْ(}الشػػكرل : لَّقيًضػػيى بىٍينىييـٍ 
ػػا  ، فكأنَّػػو قػػاؿ : فمػػكال أنػػي جعمػػتي مكعػػد االنتقػػاـ مػػنكـ السػػاعة النتقمػػتي أيضن

  (ُ)منكـ اآلف((
أجػػؿ الػػدنيا يعنػػي : أجػػؿ الحيػػاة  فاألكجػػو التػػي ذكرىػػا العسػػكرم ىػػي :

بػو كقػت انقضػاء ىػذا المػراد ، ك كأجؿ العذاب يعني كقت الدنيا ، إلى المكت ، 
األجؿ ، كأكقات مطالع الشمس كالقمػر أك كقػت السػاعة ، ككقػت انقضػاء مػدة 
الػػػػديكف ، ككقػػػػت تقميػػػػد األنعػػػػاـ  أم : كقػػػػت نحرىػػػػا ، ككقػػػػت الػػػػكالدة ، ككقػػػػت 

 .انقضاء عدة المطمقات ، ككقت الساعة 
))بػػػاب أجػػؿ ، عمػػػى ثمانيػػة أكجػػػو : بمعنػػى الكقػػػت ، الحيػػرم : كقػػاؿ 
، كفنػػػاء الػػػدنيا ، كبقػػػاء اآلخػػػرة ، ككقػػػت اليػػػبلؾ ، كاليػػػبلؾ ،  كبمعنػػػى المػػػكت

الدامغاني : ))تفسير األجؿ عمى خمسة أكجػو كقاؿ  (ِ) كأقصى منازؿ القمر((
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كمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا قػػػػػػاؿ  (ُ)العػػػػػػذاب((، ك  العػػػػػػدة، ك  اليػػػػػػبلؾ، ك  الكقػػػػػػت، ك  : المػػػػػػكت
نَّػػو لػػيس المػػراد مػػف أل،  ذه األكجػػو فييػػا تحريػػؼ فػػي التعبيػػركىػػ (ِ)الفيركزآبػػادم

،  ىػػذه األمػػكر  مجػػيء بػػؿ كقػػت، كفنػػاء الػػدنيا ، بلؾ يػػكال، األجػػؿ : المػػكت 
كقػػػت حمكلػػػو ، ككػػػذلؾ العػػػدة فػػػإفَّ بػػػؿ العػػػذاب جػػػؿ ككػػػذلؾ لػػػيس المػػػراد مػػػف األ
 المراد منيا انقضاء مدتيا. 

...  قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))فاألجػػؿ غايػػة الكقػػت فػػي محػػؿ الػػدَّيف كغيػػره
ر إلػى كقػت ، كاالسـ اآلجؿ  نقيض العاجؿ ، كاألجيػؿ : الميرجػأ ، أم : المػؤخَّ

كقػػكليـ : أجػػؿ ، فػػي الجػػكاب ، ىػػك مػػف ىػػذا البػػاب ، كأنَّػػو يريػػد انتيػػى كبمػػغ 
كقاؿ العسكرم : ))أجؿ الشػيء : كقتػو ، كحػد األجػؿ : ىػك الكقػت  (ّ)الغاية((

أجػؿ فأجؿ اإلنساف ىػك كقػت انقضػاء عمػره ، ك ...  المضركب النقضاء األمد
و ، كأجػػػػؿ المػػػػكت ىػػػػك كقػػػػت حمكلػػػػو ، كأجػػػػؿ اآلخػػػػرة ىػػػػك الكقػػػػت الػػػػدَّيف محمٌػػػػ

كقػػػاؿ الراغػػػب : ))األجػػػؿ : المػػػدة  (ْ) النقضػػػاء مػػػا تقػػػدـ قبميػػػا قبػػػؿ ابتػػػدائيا((
اإلنسػػاف أجػػؿ ، فيقػػاؿ : كيقػػاؿ لممػػدة المضػػركبة لحيػػاة ...  المضػػركبة لمشػػيء

  (ٓ) أم : مدة الحياة(( عبارة عف دنك مكتو ، كأصمو استيفاء األجؿ ،دنا أجمو 
تبػػيَّف مػػف  تعريػػؼ أىػػؿ المغػػة لؤلجػػؿ ، أفَّ األجػػؿ : اسػػـ جػػنس يتعمػػؽ 
بالكقػػػػت أك ىػػػػك لفػػػػظ عػػػػاـ ييطمىػػػػؽ عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػدة مضػػػػركبة لشػػػػيء أك عمػػػػى 

ػػػػػدد ال حػػػػدَّ ليػػػػا كال يمكػػػػػف حصػػػػرىا  ، كقػػػػد ذكػػػػػر انقضػػػػائيا ، فتكػػػػكف ىػػػػذه المي
ألكجػو لػك صػحت فيػي أصحاب كتب الكجكه لؤلجؿ األكجػو المػذككرة ، كىػذه ا

مختمقػػػة ؛ ألنَّيػػػـ درسػػػكا العبلقػػػة بينيػػػا كبػػػيف األجػػػؿ دراسػػػة معككسػػػة ، فػػػالقرآف 
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 الكريـ لـ يسْـّ األجؿ بيذه األكجو المزعكمػة كمػا فعػؿ أصػحاب كتػب الكجػكه ،
نَّما سمَّى  فيي إذف جميعيا كجو كاحد ، ىذا إف صحَّ كؿ كجو منيا باألجؿ  كا 
ه أفَّ القػػػرآف الكػػػريـ أراد مػػػف لفػػػظ ك كتػػػب الكجػػػ، مػػػا ادعػػػاه أصػػػحاب  كمػػػا قمػػػتي 
الٌ األجػػؿ  فػػإفَّ األجػػؿ فػػي الحقيقػػة أينمػػا كرد فػػي  األكجػػو التػػي نسػػبكىا إليػػو ، كا 

كتاب ا أريد بو األجؿ بعينو ، كبمعناه العاـ كجعمو بمعاني األكجػو المػذككرة 
 الكريـ .ريفنا لداللتو في القرآف الخاصة يعدَّ تح

ػػػػٍبيىج :  الراغػػػػبقػػػػاؿ : اإلحسػػػػاف -ٖ ٍسػػػػف ، عبػػػػارة عػػػػف  كػػػػؿ مي ))الحي
مرغػػكب فيػػو ، كذلػػؾ ثبلثػػة أضػػرب : مستحسػػف مػػف جيػػة العقػػؿ ، كمستحسػػف 

، كالحسػػنة ييعبَّػر بيػا عػف كػػؿ  مػف  جيػة اليػكل ، كمستحسػػف مػف جيػة الحػٌس 
ىا ، ما يىسيرُّ مف نعمة تناؿ اإلنسساف في نفسو كبدنو كأحكالو ، كالسيئة تضػادٌ 

ظ المشػػػػتركة كػػػػالحيكاف الكاقػػػػع عمػػػػى أنػػػػكاع مختمفػػػػة كػػػػالفرس كىمػػػػا مػػػػف األلفػػػػا
  (ُ)كاإلنساف كغيرىما((

ٍسػػػف ك  ، قػػػاؿ الفيركزآبػػػادم : ))بصػػػيرة فػػػي اإلحسػػػاف ، إفعػػػاؿ مػػػف الحي
كالحسػنة ييعبَّػر بيػا عػف ...  أك حسِّا أك ىػكنل كىك كؿ ميٍبيىج مرغكب فيو عقبلن 

نػػػو كأحكالػػػو ، كالسػػػيئة فػػػي نفسػػػو كبدمػػػف نعمػػػة تنػػػاؿ اإلنسسػػػاف  كػػػؿ مػػػا يىسيػػػرُّ 
...  تضادىا ، كىما مف األلفاظ المشتركة كػالحيكاف الكاقػع عمػى أنػكاع مختمفػة

 ككرد في التنزيؿ عمى ثبلثة عشر كجينا : 
نَّػػػاتو تىٍجػػػًرم ًمػػػف األكؿ : بمعنػػػى اإليمػػػاف : ) ػػػا قىػػػاليكٍا جى فىأىثىػػػابىييـي المٌػػػوي ًبمى

اًلًديفى ًفييىا  زىاء اٍلميٍحًسًنيفى تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى ذىًلؾى جى   {ٖٓ(}المائدة : كى
ػٍف جػاءى سػمـ : )لصبلة عمى النبي صمى ا عميػو ك الثاني : بمعنى ا مى

سىنىًة فىمىوي عىٍشري أٍمثاًليا(}األنعاـ :   { َُٔباٍلحى
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ًلػػػػػػػؾى الثالػػػػػػػث : بمعنػػػػػػػى قيػػػػػػػاـ الميػػػػػػػؿ لمتيجػػػػػػػد : ) ػػػػػػػانيكا قىٍبػػػػػػػؿى ذى ـٍ كى ًإنَّييػػػػػػػ
 أم : متيجديف .  {ُٔ (}الذاريات :ميٍحًسًنيفى 

كىأىٍحًسػػػنيكىٍا ًإفَّ المٌػػػوى الرابػػػع : بمعنػػػى اإلنفػػػاؽ كالتصػػػدؽ عمػػػى الفقػػػراء : )
  {ُٓٗ(}البقرة : ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى 

ػػانان الخػػامس : بمعنػػى خدمػػة الكالػػديف كبرّْىمػػا : ) ًباٍلكىاًلػػدىٍيًف ًإٍحسى (}البقرة كى
 :ّٖ} 

ػػًف النَّػاًس كىالمٌػػوي يف : ): بمعنػى العفػػك عػف االمجػػرمالسػادس  كىاٍلعىػاًفيفى عى
  {ُّْ(}آؿ عمراف : ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى 

ـٍ السابع : بمعنى االجتياد في الطاعػة : ) اىىػديكا ًفينىػا لىنىٍيػًديىنَّيي كىالَّػًذيفى جى
فَّ المَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنيفى    {ٗٔ(}العنكبكت : سيبيمىنىا كىاً 

ٍسػػػػػػػػػنىى : )الثػػػػػػػػػامف  : بمعنػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػكاع الطاعػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػنيكٍا اٍلحي لّْمَّػػػػػػػػػًذيفى أىٍحسى
ًزيىادىةه   {ِٔ(}يكنس : كى

ًإفَّ الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ التاسع : بمعنى اإلخبلص في الديف كاإليماف : )
 {َٗ(}النحؿ : كىاإًلٍحسىافً 

ػا أىٍحسىػػفى العاشػر : بمعنػى اإلحسسػاف إلػػى المسسػتحقيف : ) كىأىٍحًسػف كىمى
 {ٕٕص : (}القصالمَّوي ًإلىٍيؾى 

ًإٍف أىٍحسىػنتيـٍ بمعنى كممػة النجػاة كالفػكز مػف النيػراف : )الحادم عشر : 
ـٍ   {ٕ(}اإلسراء : أىٍحسىنتيـٍ النفيًسكي

عمػػػػى المسػػػػاف مػػػػع ااإليقػػػػاف الثػػػػاني عشػػػػر : بمعنػػػػى كممػػػػة االشػػػػياادة 
 بالجناف .
ػػػػزىاء كالثالػػػػث عشػػػػر :  بمعنػػػػى نعػػػػيـ االجنػػػػاف كالرضػػػػكاف  : )  ىىػػػػٍؿ جى

   (ُ){((َٔ(}الرحمف : ٍحسىافي  اإلٍحسىاًف ًإالٌ اإل
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كالحسنة : ))كلـ ينسبو إليو  مف الراغبالفيركزآبادم الذم نقمو قكؿ كال
ييعبَّر بيا عف كؿ ما يىسيرُّ مف نعمة تناؿ اإلنسسػاف فػي نفسػو كبدنػو كأحكالػو ، 
كالسػػػيئة تضػػػادىا ، كىمػػػا مػػػف األلفػػػاظ المشػػػتركة كػػػالحيكاف الكاقػػػع عمػػػى أنػػػكاع 

لفػػاظ العامػػة أك مػػف كالسػػيئة ىمػػا مػػف األمختمفػػة(( غيػػر صػػحيح ألفَّ الحسػػنة 
فػػػػػو الراغػػػػػب كالفيركزآبػػػػػادم أك ))ىمػػػػػا مػػػػػف أسػػػػػماء  أسػػػػػماء األجنػػػػػاس كمػػػػػا عرَّ

 كليسػػا مػػف األلفػػاظ  االمشػػتركة كمػػا ادعيػػا (ُ) األجنػػاس المشػػتممة عمػػى أنػػكاع((
فَّ المفػػػػظ ، كمػػػػف المعمػػػػـك أفاسػػػػـ الجػػػػنس لفػػػػظ عػػػػاـ ، كأنكاعػػػػة معػػػػاف خاصػػػػة 

الخػػاص يكصػػػؼ بػػػالمفظ العػػاـ كال يصػػػح العكػػػس ؛ ألفَّ الخػػاص ينػػػدرج تحػػػت 
ال يصح أف نجعػؿ مػا يقعػاف عميػو العاـ ، كال يندرج العاـ تحت الخاص ، لذا 

 كقػػد عػػرَّؼ اإلحسػػاف بأنَّػػو ))ىػػك كػػؿٌ  كاع الحسػػف كالسػػيئة كجكىنػػا ليمػػا ؛مػػف أنػػ
ػػٍبيىج مرغػػكب فيػػو عقػػبلن  ىػػذه ىػػي داللتػػو أينمػػا كرد فػػي أك حسِّػػا أك ىػػكنل(( ك  مي

ػٍبيىج  جػنس كتاب ا ، فيك  إذف اسػـ   مرغػكب فيػو عقػبلن ييطمىػؽ عمػى ))كػؿ مي
يي مختمقة ؛ فالثبلثة عشر التي ذكرىا لك صحت  أك حسِّا أك ىكنل(( كاألكجو

ألنَّػػو درس العبلقػػة بينيػػا كبػػيف اإلحسػػاف دراسػػة معككسػػة ، فػػالقرآف الكػػريـ لػػـ 
الفيركزآبػادم ؛ لتكػكف  المزعكمة كمػا فعػؿاإلحساف بيذه األكجو كيكصؼ يسْـّ 

نَّما سمَّى ،  كجكىنا لو حسػاف ؛ لمػا ذكرنػاه ، فيػي كؿ كجػو منيػا باإل ككصؼكا 
ىذا إف صحَّ كما قمت ، مػا ادعػاه بػأفَّ القػرآف الكػريـ إذف جميعيا كجو كاحد ؛ 

الٌ  أراد مف لفظ اإلحساف الكجكه فػي الحقيقػة  اإلحسػاف فإفَّ  التي نسبيا إليو ، كا 
كقػد حػرَّؼ بعينػو ، كبمعنػاه العػاـ  ا كرد فػي كتػاب ا أريػد بػو اإلحسسػاف أينم

،  جعمػػػػػو بمعػػػػػاني األكجػػػػػو المػػػػػذككرة الخاصػػػػػة  عنػػػػػدماكأخطػػػػػأ فػػػػػي التفسسػػػػػير 
لتأكيػػػد ىػػػذه الحقيقػػػة كتكضػػػيحيا جعمػػػو اإلحسػػػاف فػػػي ))الكجػػػو  كلنضػػػرب مػػػثبلن 

ى ا عميػػو كسػػمـ فػػي قكلػػو تعػػالى : : بمعنػػى الصػػبلة عمػػى النبػػي صػػم الثػػاني
سىنىًة فىمىوي عىٍشري أٍمثاًليا(}األنعاـ :   {(( َُٔ)مىٍف جاءى باٍلحى

                                                 

(
ٔ

 .ٓٔٗ/ٔ( عّذث اٌجفاظ يٟ دفغ١ش أششف األٌفاظ 
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تفسػػػػير مقاتػػػػؿ بػػػػف سسػػػػميماف رجعػػػػتي إلػػػػى كتػػػػب التفسػػػػير كالمعػػػػاني : 
اء ، كمجاز القرآف ألبي عبيػدة ، كمعػاني القػرآف لؤلخفػش ، معاني القرآف لمفرٌ ك 

عرابػػو  كتفسػػير غريػػب القػػرآف البػػف قتيبػػة ، كتفسػػير الطبػػرم ، كمعػػاني القػػرآف كا 
كتفسػػػير الكشػػػاؼ كالمفػػػردات لمراغػػػب ، لمزجػػػاج ، كتفسػػػير الكسػػػيط لمكاحػػػدم ، 

كتفسػير ابػػف عطيػة ، كتفسػػير ابػف الجػػكزم ، كتفسػير القرطبػػي ، لمزمخشػرم ، 
كعمػػدة كتفسػير أبػػي حيػػاف األندلسػػي ، كتفسػير البيضػػاكم ، كتفسػػير النسػػفي ، 

كتفسػػػير كالمبػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ، كتفسػػػير ابػػػف كثيػػػر ، الحفػػػاظ لمحمبػػػي ، 
مػػف ذكػػر أك ىػػذه الكتػػب كالتفاسػػير الشػػككاني ، كتفسػػير اآللكسػػي فمػػـ أجػػد فػػي 

ي قكلو تعػالى نقؿ أف الحسنة تعني الصبلة عمى النبي صمى ا عميو كسمـ ف
ٍشػػري أٍمثاًليػػا( ػػنىًة فىمىػػوي عى سى ػٍف جػػاءى باٍلحى عمػػى أفَّ الفيركزآبػػادم جعػػؿ  ممػػا يػػدؿٌ  : )مى

 . مف أجؿ اختبلؽ الكجكه اعتباطنا المذككرمعنى الالحسنة في ىذه اآلية ب
فمـ يعينكا ليا المعنى الذم عينو الفيركزآبادم ، كقػد قػاؿ ابػف الجػكزم 

قػػكؿ : ال إلػػو ىػػا ىنػػا قػػكالف ، أحػػدىما : أفَّ الحسػػنة : ))كفػػي الحسػػنة كالسػػيئة 
ا ،  كالسػػيئة : الشػػرؾ ، قالػػو ابػػف مسػػعكد كمجاىػػد كالنخعػػي ، كالثػػاني :  إالٌ 

ركل مسػػمـ فػػي صػحيحو مػػف حػػديث أبػػي ذر أنَّػو عػػاـ فػػي كػػؿ حسػنة كسػػيئة ، 
رضي ا عنو قاؿ : يقكؿ ا عز كجؿ : مف جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليػا 

  (ُ)((أزيد ، كمف جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثميا أك أغفرأك 
ػػػا القػػػكؿ األكؿ فمػػػك صػػػح فقػػػد أريػػػد بػػػو أفَّ أجػػػر  كالصػػحيح الثػػػاني : أمَّ

، ألنَّػو  ا أىػؿ التكحيػد ، أىػؿ : ال إلػو إالٌ الحسنة بعشر أمثاليػا إنَّمػا يصػيب 
ًإفَّ : ) مف لـ يكف مف أىؿ ىػذه الكممػة فػبل حػظ لػو فػي اإلسػبلـ لقكلػو سػبحانو

ػف ييٍشػًرٍؾ ًبالمٌػًو فىقىػًد  مى يىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلؾى ًلمىف يىشىػاء كى الٌموى الى يىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ًبًو كى
ا { كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ مف المفسريف مف قػرف ْٖ(}النساء : اٍفتىرىل ًإٍثمنا عىًظيمن

                                                 

(
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 .ٕٕٔ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 
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ػٍف  أجر الحسػنة بعشػر أمثاليػا بالتكحيػد قػاؿ مقاتػؿ فػي تفسػير قكلػو تعػالى : )مى
سىنىًة فىمىوي عىٍشري أٍمثاًليا( ))مف جاء في اآلخرة بحسػنة بالتكحيػد كالعمػؿ  جاءى باٍلحى

كقاؿ القرطبي : ))أم : مف جاء  (ُ)الصالح فمو عشر أمثاليا في األضعاؼ((
، فمػو بكػؿ عمػؿ عممػو فػي الػدنيا مػف الخيػر عشػرة ا  : ال إلػو إالٌ أف بشػيادة 

  (ِ) الثكاب((أمثالو مف 
لػػػو بيػػػا عنػػػد ا  فكػػػؿ حسػػػنة يػػػأتي بيػػػا فمػػػف كػػػاف مػػػف أىػػػؿ التكحيػػػد 

كجعػػؿ الحسػػنة بعشػػر أمثاليػػا ىػػك الحػػد األدنػػي مػػف نات ، سػػبحانو عشػػر حسػػ
))فعػف  يػا، كاحدة من ا كقكلو : ال إلو إالٌ األجر كما تقدـ في حديث مسمـ ، 

 أمػف الحسػنات :  ال إلػو إالٌ  ، أبي ذر رضي ا عنو قاؿ : قمتي يا رسكؿ ا
ميس مف المعقكؿ قصر مضاعة ف (ّ)ا ؟ قاؿ : نعـ ، ىي أحسف الحسنات((

األجػػر عمػػى مػػا ادعػػاه الفيركزآبػػادم ، بػػؿ المػػراد مػػف الحسػػنة فػػي اآليػػة معناىػػا 
الػػػذم يشػػػمؿ كػػػؿ قػػػكؿ كعمػػػؿ صػػػالح يقػػػكـ بػػػو العبػػػد المسػػػمـ  كصػػػـك ، العػػػاـ 

ة أكتكبيػػرة أكصػػبلة عمػػى النبػػي صػػمى ا أكصػػبلة أك صػػدقة أكتسػػبيحة أكتيميمػػ
 كىػػػذا مػػػا عميػػػوعشػػػر أمثاليػػػا كنحكىػػػا عميػػػو كسػػػمـ فمػػػو بكػػػؿ حسػػػنة مػػػف ذلػػػؾ 

  (ْ)جميكر المفسريف
أيشػؾ بعػد ذلػؾ أحػد أفَّ أصػحاب كتػب الكجػكه لػـ يكػف ييميػـ أبػػدنا أف 
يخطػػػؤكا فػػػي التفسػػػير كأف يخمطػػػكا بػػػيف المعػػػاني العامػػػة كالخاصػػػة ، لػػػـ يكػػػف 
ييميػػـ تحريػػؼ داللػػة المفػػظ القرآنػػي مػػا داـ ىػػذا التحريػػؼ يحقػػؽ غرضػػيـ فػػي 

                                                 

(
ٔ

 .ٕٕٔ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 
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نػػو ، اخػػتبلؽ الكجػػكه ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أفَّ غػػايتيـ مػػف التػػأليؼ ىػػك التػػأليؼ بعي
 إنَّيـ لـ يتقكا ا في تفسير كتاب ا . 

قػاؿ ابػف فػػارس : ))اليمػزة كالػػذاؿ كاليػاء أصػػؿ كاحػد كىػػك األذى : -ٗ
، تقكؿ آذيتي فبلننا أكذيو ، كيقاؿ : بعير أذو كناقة  الشيء تتكرىو كال تىًقرُّ عميو

كقاؿ  (ُ)بمكانو((ة : إذا كاف ال يًقري في مكاف مف غير كجع ، ككأنَّو يأذل أًذيى 
ػػػػا فػػػي نفسػػػػو أك  الراغػػػب : ))األذل : مػػػػا يصػػػؿ إلػػػػى الحيػػػكاف مػػػػف الضػػػرر إمَّ

ػػػًف )كقكلػػػو تعػػػالى : ...  جسػػػمو أك تبعاتػػػو دنيكيِّػػػا كػػػاف أك أخركيِّػػػا يىٍسػػػأىليكنىؾى عى كى
ًحػػػػػيًض قيػػػػػٍؿ ىيػػػػػكى أىذنل فسيػػػػػمّْي ذلػػػػػؾ أذل باعتبػػػػػار الشػػػػػرع  { ِِِ(}البقػػػػػرة : اٍلمى

  (ِ) ما يذكره أصحاب ىذه الصناعة((كباعتبار الطب عمى حسب 
ر عشػػ جػػاء فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى اثنػػي كذكػػر أىػػؿ الكجػػكه أفَّ األذل

 :  كجينا ىي
يىٍسػػأىليكنىؾى ): كجػػؿ قكلػػو عػػز األذل بمعنػػى الحػػراـ ، كاألكؿ : كجػػو ال كى

ًحػػيًض قيػػٍؿ ىيػػكى أىذنل ػػًف اٍلمى ػػا )كىػػك بمعنػػى : مػػا ِِِ(}البقػػرة : عى { يعنػػي : حرامن
 اإلنساف عند ابف الجكزم(يؤذم 

أىٍك بًػػًو أىذنل : )كقكلػػو تعػػالى القمػػؿ ، كالكجػػو الثػػاني : األذل ، بمعنػػى 
  { ُٔٗ(}البقرة : مّْف رٍَّأًسوً 

ًإف : )كقكلػػػو تعػػػالى كالمحنػػػة الشػػػدة كالكجػػػو الثالػػػث :  األذل بمعنػػػى 
ـٍ أىذنل مّْف مَّطىرو    مف مطركمحنة { أم :  شدة َُِ(}النساء : كىافى ًبكي

كالتعزيػػػػر كالتعييػػػػر  كالسػػػػبٌ : الشػػػػتـ  كالكجػػػػو الرابػػػػع : األذل ، بمعنػػػػى
ـٍ ًإالٌ  لىػػػػف: ) كقكلػػػػو تعػػػػالى ككي ػػػػرُّ : { كقكلػػػػو تعػػػػالى ُُُاف : (}آؿ عمػػػػر أىذنل يىضي

ًمػفى الَّػًذيفى أىٍشػرىكيكٍا أىذنل كىًثيػرنا) ـٍ كى لىتىٍسمىعيفَّ ًمفى الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًكتىابى ًمف قىٍبًمكي (}آؿ كى
  {                                                                                ُٖٔعمراف : 
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، كالقػػػذؼ بالغيػػػب كالػػػزكرالبيتػػػاف كالكجػػػو الخػػػامس : األذل ، بمعنػػػى 
نيكا ال تىكيكنيكا كىالًَّذيفى آذىٍكا ميكسىػى فىبىػرَّأىهي ): كقكلو تعالى  ػا يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى المَّػوي ًممَّ

   {ٗٔ(}األحزاب : قىاليكا
ًإفَّ ): كقكلػػػػو تعػػػػالى  األذل ، بمعنػػػػى المعصػػػػية كالكجػػػػو السػػػػادس  : 

 . { ٕٓحزاب : (}األالًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي لىعىنىييـي المَّوي ًفي الدٍُّنيىا كىاألًخرىةً 
قكلػػػػو  ،عػػػػف غػػػػزكة تبػػػػكؾ التخمػػػػؼ كالكجػػػػو السػػػػابع : األذل ، بمعنػػػػى 

 مفكف خ{ يعني : يتُٔ(}التكبة : كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى رىسيكؿى الٌموً تعالى : )
ًإفَّ : ) قمػػب ، كقكلػػو تعػػالىشػػغؿ ال كالكجػػو الثػػامف : األذل ، بمعنػػى 

ػػػافى ييػػػٍؤًذم النًَّبيَّ  ـٍ كى ـٍ أىف { ككقكلػػػو تعػػػالى : )ّٓ(}األحػػػزاب : ذىًلكيػػػ ػػػافى لىكيػػػ ػػػا كى مى كى
 {ّٓ(}األحزاب : المَّوً تيٍؤذيكا رىسيكؿى 

كذلػػؾ قكلػػو عػػز ، أك الكراىيػػة المػػٌف كالكجػػو التاسػػع : األذل ، بمعنػػى 
دىقىةو يىٍتبىعييىآ أىذنل: )كجؿ  ٍيره مّْف صى ٍغًفرىةه خى مى كؼه كى                                                                             {ِّٔ(}البقرة : قىٍكؿه مٍَّعري

فىػًإذىا أيكًذمى : ) كقكلو تعالىالعذاب ، كجو العاشر : األذل ، بمعنى كال
                                                                                                                                            { َُ(}العنكبكت : ًفي المَّوً 

كىالَّػًذيفى ييػٍؤذيكفى غيبػة المػؤمنيف كقكلػو تعػالى : )الكجو الحػادم عشػر : 
ا اٍكتىسىبيكا ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مى  {ٖٓ(}األحزاب : اٍلمي

يىػا أىيُّيىػا الَّػًذيفى ، اسػتحكاذ الفقيػر ، كقكلػو تعػالى : ) الكجو الثػاني عشػر
دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفّْ كىاألذىل نيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى    (ُ) {ِْٔالبقرة : (}آمى

)األذل( فػػي الكجػػو األكؿ بمعنػػػى : الحػػراـ فػػي قكلػػو تعػػػالى :  جعمػػكا 
ًف اٍلمىًحيًض قيٍؿ ىيكى أىذنل) يىٍسأىليكنىؾى عى كاألذل مف لكاـز الحػراـ ، فػا سػبحانو  (كى
، فقد أراد مػف األذل األذل ما كاف فيو أذل لنا  تعالى ما حرَّـ عمينا شيئنا إالٌ ك 

قػػاؿ ا تعػػالى : بعػػد ذكػػر األذل بعينػو كلػػيس معنػػى الحػػراـ ؛ بػػؿ الحػػراـ ذكػػره 
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ًحػػػػيًض كىالى ) ػػػػاء ًفػػػػي اٍلمى ًحػػػػيًض قيػػػػٍؿ ىيػػػػكى أىذنل فىػػػػاٍعتىًزليكٍا النّْسى ػػػػًف اٍلمى يىٍسػػػػأىليكنىؾى عى كى
تَّىى يىٍطييٍرفى  بيكىيفَّ حى أفَّ بعػد أف ذكػر قرآف الكػريـ { فتأمَّؿ أفَّ الِِِ(}البقرة : تىٍقرى

بػػاالعتزاؿ كعػػدـ التقػػرب ، كقػػد تقػػدـ قػػكؿ تػػبله بػػذكر تحريمػػو ، المحػػيض أذل 
فسيػػمّْي ذلػػؾ أذل باعتبػػار الشػػرع  كباعتبػػار الطػػب الراغػػب فػػي ىػػذه اآليػػة : ))

كلذلؾ لـ يذكر ابف الجػكزم  (ُ) عمى حسب ما يذكره أصحاب ىذه الصناعة((
نسػػػاف كقػػػاؿ : ))أم : يػػػؤذم : مػػػا يػػػؤذم اإل كجػػػو الحػػػراـ ، بػػػؿ جعمػػػو بمعنػػػى

المجػػػامع بنػػػتف ريحػػػو كنجاسػػػتو ، كقػػػاؿ أبػػػك سػػػميماف الدمشػػػقي : يػػػكرث جمػػػاع 
الحائض عمة في فرج الرجؿ مبمغة في األلػـ ، قيػؿ : إنَّيػا تشػقيؽ يمحػؽ الفػرج 

 (ِ) ال يكاد يخمص منو سريعنا((
أىٍك تعػالى : )كجعمكا األذل في الكجػو الثػاني بمعنػى : القمػؿ فػي قكلػو 

كالقمؿ نكع مف األذل كالقرآف الكريـ أراد ىػذا النػكع كغيػره ،  (ًبًو أىذنل مّْف رٍَّأًسوً 
تحريػػؼ لداللتػػو كتحكيمػػو مػػف ا يػػؤذم الػػرأس ، كقصػػره عمػػى القمػػؿ أم : كػػؿ مػػ

معناه العاـ المراد إلى معنى خاص لـ يكف مرادنا كحده ، قاؿ الطبرم : ))كأمَّا 
ذا كػػاف بػػرأس اإلنسػػاف خاصػػة لػػو حمقػػو ، فنحػػك الصػػداع األذل الػػذم يكػػكف إ

كالشقيقة كما أشبو ذلؾ ، كأف يكثر صئباف الرأس ، ككؿ ما كاف لمرأس مؤذينػا 
ة بو ، فيككف ذلػؾ بعمػـك قػكؿ ا مما في حمقو صبلحو ، كدفع المضرة الحالٌ 

 عز كجؿ ، كقد تظاىرت األخبار عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أفَّ ىذه
بػػػػف عجػػػػرة ؛ إذ شػػػػكا كثػػػػرة أذل برأسػػػػو مػػػػف اآليػػػػة نزلػػػػت عميػػػػو بسػػػػبب كعػػػػب 

ر عػػػػف المعػػػػاني كمػػػػف المعمػػػػكـ أفَّ القػػػػرآف الكػػػػريـ كثيػػػػرنا مػػػػا يعٌبػػػػ (ّ)صػػػػئبانو((
ػػػا  ػػػا عامِّ الخاصػػػة التػػػي تتضػػػمنيا أسػػػباب النػػػزكؿ بالمعػػػاني العامػػػة لتكػػػكف حكمن

الجػػكزم  المعنػػى الخػػاص كمػػا كػػاف عمػػى نحػػكه إلػػى قيػػاـ السػػاعة ، كابػػف يشػػمؿ
                                                 

(
ٔ

 .4ٔ( اٌّفشداح ص 
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نفسػػو الػػذم عػػيَّف فػػي النزىػػة جعػػؿ األذل بمعنػػى القمػػؿ ، فجعمػػو بيػػذا المعنػػى 
ػػف رٍَّأًسػػوً الخػػاص فػػي قكلػػو تعػػالى : ) فسَّػػره بػػالمعنى العػػاـ فػػي  (ُ) (أىٍك بًػػًو أىذنل مّْ

الػػزاد فقػػاؿ : ))كمعنػػى اآليػػة : فمػػف كػػاف مػػنكـ ، أم : مػػف المحػػرميف محصػػرنا 
ػػػا كاحتػػػاج إلػػػى لػػػبس أك شػػػيء يحظػػػره اإلحػػػراـ  كػػػاف أك غيػػػر محصػػػر ، مريضن

  (ِ) ففعمو أك بو أذل مف رأسو فحمؽ ، ففدية مف صياـ((
ي قكلػو تعػالى فػكالمحنػة كجعمكا األذل في الكجو الثالث بمعنػى الشػدة 

ػػػف مَّطىػػػرو : ) ـٍ أىذنل مّْ ػػػافى ًبكيػػػ لػػػـ أجػػػد فػػػي كتػػػب التفسػػػير مػػػف فسَّػػػر األذل  (ًإف كى
؛ ألف داللتو معركفػة بؿ أبقاه عمى معناه بمعنى الشدة أك بمعنى مرادؼ آخر 

؛ كألنَّػػو أقػػرب كأنسػػب مػػف داللػػة غيػػره ؛ ألفَّ مػػا يمقػػاه اإلنسػػاف مػػف المطػػر ىػػك 
نَّ كالمحنػػةاألذل كلػيس الشػدة  مػف القحػط كالجػػدب ال تكػػكف كالمحنػة الشػدة ما، كا 

 . مف المطر
كالتعييػر  كالشػتـ كالتعزيػر كجعمكا األذل في الكجو الرابع بمعنػى السػبٌ 

ـٍ ًإالٌ  لىػف)في قكلو تعالى :  ككي ػرُّ لىتىٍسػمىعيفَّ ًمػفى الَّػًذيفى ( كقكلػو تعػالى : )أىذنل يىضي كى
ـٍ  ًثيػػرناأيكتيػػكٍا اٍلًكتىػػابى ًمػػف قىػػػٍبًمكي ًمػػفى الَّػػًذيفى أىٍشػػػرىكيكٍا أىذنل كى كالمػػراد األذل بمعنػػػاه ( كى

                                                               العاـ مف دكف تحديد لؤلنكاع المذككرة 
كالقػػػػذؼ كالػػػػزكر فػػػػي الكجػػػػو الخػػػػامس بمعنػػػػى البيتػػػػاف جعمػػػػكا األذل ك 
نيػكا ال تىكيكنيػكا كىالَّػًذيفى آذىٍكا ميكسىػى يىػا )فػي قكلػو تعػالى : ، بالغيب  أىيُّيىػا الَّػًذيفى آمى

ػػا قىػػاليكا : ))كفػػي مػػا آذكا مكسػػى أربعػػة أقػػكاؿ :  ( قػػاؿ ابػػف الجػػكزمفىبىػػرَّأىهي المَّػػوي ًممَّ
ػػا يغتسػػؿ  أحػػدىا : أنَّيػػـ قػػالكا ىػػك آدر )كاآلدر : عظػػيـ الخصػػيتيف( فػػذىب يكمن

ثكبو ، فخرج في طمبو ، فرآكه فقالك ما ر ، ففرَّ الحجر بككضع ثكبو عمى حجى 
كالثاني : أفَّ مكسى صعد الجبؿ كمعو ىركف ، فمػات ىػركف ...  بو مف بأس

كالثالػػث : أفَّ قػػركف اسػػتأجر ...  ، فقػػاؿ بنػػك إسػػرائيؿ : أنػػتى قتمتىػػو فػػآذكه بػػذلؾ
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كالرابػع : أنَّيػـ رمػكه ...  عمػى مػؤل مػف بنػي إسػرائيؿًغيِّا لتقذؼ مكسى بنفسيا بى 
معناه العػاـ  فالمراد إذففيذه جميعيا مف أنكاع األذل ،  (ُ) لسحر كالجنكف((با

، كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ ىذه األنكاع مػف األذل التػي لقييػا مكسػى عميػو السػبلـ 
الكػريـ مػا القرآف مف قكمو لـ تكف نفسيا التي لقييا رسكلنا الكريـ مف قكمو ، فػ

ا منيا مف دكف غيرىا ، بؿ أراد مف األذل معنػاه العػاـ مػف  أراد أف يعيّْف بعضن
  دكف تحديد لنكع مف أنكاعو .

كجعمػػكا األذل فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى المعصػػية فػػي قكلػػو تعػػالى : 
 {ٕٓ}األحػػزاب : (ًإفَّ الَّػػًذيفى ييػػٍؤذيكفى المَّػػوى كىرىسيػػكلىوي لىعىػػنىييـي المَّػػوي ًفػػي الػػدٍُّنيىا كىاألًخػػرىةً )

اه إفَّ الػػذيف يػػؤذكف ربيػػـ بمعصػػيتيـ إٌيػػيػػة : ))قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآل
ـ ا ، كقػد قيػؿ : إنَّػو عنػى بػذلؾ أصػحاب التصػاكير ، كذلػؾ كرككبيـ مػا حػرٌ 

كعػف قتػادة قػاؿ فػي قكلػو تعػالى : ...  أنَّيـ يركمكف تككيف خمؽ مثؿ خمػؽ ا
تعػاطكا ( قاؿ : يا سبحاف ا ما زاؿ أناس مػف جيمػة بنػي آدـ حتػى ًإفَّ الًَّذيفى )

ػػا أذاىػػـ رسػػكؿ ا فيػػك طعػػنيـ عميػػو فػػي نكاحػػو صػػفية بنػػت  أذل ربيػػـ ، كأمَّ
يىػػي(( ككػػػذَّبكا كبػػيَّف ابػػف الجػػػكزم نػػكع األذيػػة فقػػػاؿ : ))كصػػفكا ا بالكلػػد  (ِ) حي

كا كجيػػػػو ككسػػػػركا رباعيتػػػػو ، كقػػػػالكا : مجنػػػػكف كشػػػػاعر كسػػػػاحر رسػػػػكلو كشػػػػجٌ 
  (ّ) نو كعصيانو((ككذاب ، كمعنى أذل ا كصفو بما ىك منزَّه ع

المعصية عمى األذل القرآف الكريـ  يذا ىك تفسير اآلية ؛ لذلؾ غمَّبف
تحريػؼ لمتفسػير كلممعنػى  ى المفػظ الثػانيو بمعنػميػ، كجعٍ األكؿ  ؛ فاستعمؿ لفػظ

 المراد . 
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ؼ عػػف غػػزكة كجعػػؿ الػػدامغاني األذل فػػي الكجػػو السػػابع بمعنػػى التخمٌػػ
كىػػػػذا  (ُ){ُٔ(}التكبػػػػة : ييػػػػٍؤذيكفى رىسيػػػكؿى الٌموً  كىالَّػػػًذيفى تبػػػكؾ فػػػػي قكلػػػو تعػػػػالى : )

ًيقيكليػكفى ىيػكى أيذيفه قيػٍؿ الشاىد ىك في قكلو تعالى : ) ًمػٍنييـي الَّػًذيفى ييػٍؤذيكفى النَّبًػيَّ كى كى
ـٍ كى  نيػػكٍا ًمػػنكي ػػةه لّْمَّػػًذيفى آمى ػػٍؤًمًنيفى كىرىٍحمى ييػػٍؤًمفي ًلٍممي ـٍ ييػػٍؤًمفي ًبالمٌػػًو كى ٍيػػرو لَّكيػػ الَّػػًذيفى أيذيفي خى

ػػػػذىابه أىًليـه  ـٍ عى { فمػػػػا عبلقػػػػة ىػػػػذا السػػػػياؽ ُٔ(}التكبػػػػة : ييػػػػٍؤذيكفى رىسيػػػػكؿى المٌػػػػًو لىييػػػػ
 فيف عنيا ؟! يعنكف ))مف حدَّثػو شػيئنا سػمعوبالتخمؼ عف غزكة تبكؾ كبالمتخمٌ 

 (ِ) يسمع مف كؿ أحد((... 
فػي تبكؾ أمَّا الفيركزآبادم فقد جعؿ األذل بمعنى التخمؼ عف غزكة  

ًإفَّ الَّػػػػػػػًذيفى ييػػػػػػػٍؤذيكفى المَّػػػػػػػوى كىرىسيػػػػػػػكلىوي لىعىػػػػػػػنىييـي المَّػػػػػػػوي ًفػػػػػػػي الػػػػػػػدٍُّنيىا )قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : 
كىػػك الشػػاىد السػػابؽ نفسػػو الػػذم جعػػؿ فيػػو األذل  (ّ){ٕٓ(}األحػػزاب : كىاألًخرىةً 

تػداخؿ كبيػر لػـ ينبػو عميػو المحقػؽ ، كقػد تقػدـ بمعنى المعصية ، كىػذا خمػط ك 
 عف ىذه الغزكة                                                                                  فيفقة لو بالمتخمٌ كأنَّو ال عبلتفسيره 

مػب فػي قكلػو تعػالى : بمعنػى شػغؿ القكجعمكا األذل في الكجػو الثػامف 
ـٍ كىافى ييٍؤًذم النًَّبيَّ ) ػا { كقكلػو تعػالى : )ّٓ(}األحػزاب : ًإفَّ ذىًلكي مى ـٍ أىف كى كىػافى لىكيػ

كشػػػػغؿ القمػػػػب ال يعنػػػػى األذل ، بػػػػؿ ىػػػػك  {ّٓ(}األحزاب : تيػػػػٍؤذيكا رىسيػػػػكؿى المَّػػػػوً 
بعض أنكاعو ، كالمراد المعنى العاـ ، أم : أٌم نكع مػف أنػكاع األذل ، كبيػذا 

 (ْ) جاء تفسيره كالمعنى : ))ما كاف لكـ أذاه في شيء مف األشياء((
قىػػٍكؿه عنػػى المػٌف فػػي قكلػػو تعػػالى : )بم كجعمػكا األذل فػػي الكجػػو التاسػػع

ػدىقىةو يىٍتبىعييىػآ أىذنل ٍيره مّْػف صى ٍغًفرىةه خى مى كؼه كى ػا ال يعنػي األذل بػؿ  (مٍَّعري كالمػٌف أيضن
ىػػػػك مػػػػف أنكاعػػػػو ، كالمػػػػراد أٌم أذل كػػػػاف ، أذل المػػػػٌف أـ غيػػػػره ، كليػػػػذا جػػػػاء 
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ـٍ ًفػي سىػًبيًؿ الَّػًذيفى يينًفقيػكفى عطؼ أحدىما عمى اآلخر في قكلو تعالى : ) أىٍمػكىالىيي
ـٍ  مىػٍيًي ػٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْيػ ـٍ ًعنػدى رى ـٍ أىٍجػريىي نِّا كىالى أىذنل لَّييػ ا أىنفىقيكاي مى الٌمًو ثيَـّ الى ييٍتًبعيكفى مى

نيكفى } ـٍ يىٍحزى دىقىةو يىٍتبىعييىآ أىذنل كىالمٌػوي ِِٔكىالى ىي ٍيره مّْف صى ٍغًفرىةه خى مى كؼه كى { قىٍكؿه مٍَّعري
ًميـه } ًنيّّ حى دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفّْ كىاألذىلِّٔغى نيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى (}البقرة { يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

معنا يدؿ عمى اختبلؼ داللتييما حتى فيرّْؽ بينيما { كاجتماعيما ِْٔ-ِِٔ: 
نِّػػػافػػػي المعنػػػى ، قػػػاؿ الزمخشػػػرم : ))) ىػػػك أف يعتػػػد عمػػػى مػػػف أحسػػػف إليػػػو  (مى

و اصػطنعو كأكجػب عميػو حقِّػا لػو ، ككػانكا يقكلػكف إذا صػنعتـ صػنيعة كيريو أنَّػ
كىػػػذا مػػػف   (ُ)( ىػػػك أف يتطػػػاكؿ عميػػػو بسػػػبب مػػػا أعطػػػاه((كىالى أىذنلفانسػػػكىا ، )

بػػاب عطػػؼ العػػاـ عمػػى الخػػاص ، كالمعنػػى : ال تبطمػػكا صػػدقاتكـ بػػأذل المػػفّْ 
 كال بأمّْ نكع آخر مف أنكاع األذل .
لعاشػػػر بمعنػػػى العػػػذاب فػػػي قكلػػػو تعػػػالى  : كجعمػػػكا األذل فػػػي الكجػػػو ا

)ىػػػك { كقػػػد تقػػػدـ تعريػػػؼ األذل بأنَّػػػو )َُ(}العنكبكت : فىػػػًإذىا أيكًذمى ًفػػػي المَّػػػوً ))
ثػـ اسػتعير ذلػؾ ...  بػأفَّ أصػمو ))الضػربكعرّْؼ العذاب   (ِ)الشيء تتكرىو((
 (ٓ)كبأنَّو ))ىك اإليجاع الشديد(( (ْ)كبأنَّو ))النكاؿ كالعقكبة(( (ّ) في كؿ شدة((

ف ترادفػا كتقاربػا فػي المعنػى  ، قػاؿ الطبػرم : فبيف االعذاب كاألذل فرؽ بػيّْف كا 
))نزلػػت فػػي أنػػاس مػػف المنػػافقيف بمكػػة كػػانكا يؤمنػػكف فػػإذا أكذكا كأصػػابيـ بػػبلء 

رجعػػػكا إلػػػى الكفػػػر مخافػػػة مػػػف يػػػؤذييـ كجعمػػػكا أذل النػػػاس فػػػي  مػػػف المشػػػركيف
؛ لػػػذلؾ افتػػػتف بػػػو  مػػػف العػػػذاب كأىػػػكف فػػػاألذل أخػػػؼٌ  (ٔ) ((الػػػدنيا كعػػػذاب ا

                                                 

(
ٔ

 . ٠ٖٚٔ2ٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٖٙٓ/ٔ( اٌىشاف 

(
ٕ

 . ٖٖ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 .ٔ٘ٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٗ

 . 2ٕٓ/ٖٚدا  اٌعشٚط  2ٖ/ٓٔ( ٌغاْ اٌعشا 

(
٘

 .ٖٗ-ٕٗ/٠ٖٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  4ٖٖ( اٌّفشداح ٌٍشاغب ص 

(
ٙ

 ٗ٘ٔ/ٕٓ( جاِع اٌت١اْ 
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ضكا لو عمى أعقابيـ كرجعكا إلى المنافقكف لضعؼ إيمانيـ ، فانقمبكا حيف تعرٌ 
 .كفرىـ 

غيبػػػػة كجعػػػػؿ الفيركزآبػػػػادم األذل فػػػػي الكجػػػػو الحػػػػادم عشػػػػر بمعنػػػػى 
ػػػٍؤًمًنيفى المػػػؤمنيف  فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : ) ػػػا كىالَّػػػًذيفى ييػػػٍؤذيكفى اٍلمي ٍؤًمنىػػػاًت ًبغىٍيػػػًر مى كىاٍلمي

ا ال تعنى األذل بػؿ ىػيك  (ُ){ ٖٓ(}األحزاب : اٍكتىسىبيكا مػف أنكاعػو  الغيبة أيضن
عمر بػف الخطػاب رضػي ، جاء ))في سبب نزكليا أربعة أقكاؿ ، أحدىا : أفَّ 

ا عنػػو رأل جاريػػة متبرجػػة فضػػربيا ككػػؼَّ مػػا رأل مػػف زينتيػػا ، فػػذىبٍت إلػػى 
رجػػكا إليػػو فػػآذكه ، فنزلػػت ىػػذه اآليػػة ، ركاه عطػػاء عػػف ابػػف أىميػػا تشػػكك ، فخ

 عباس .
كالثػػاني : أنَّيػػا نزلػػت فػػي الزنػػاة الػػذيف كػػانكا يمشػػكف فػػي طػػرؽ المدينػػة 
يتبعػكف النسػػاء إذا بػرزف بالميػػؿ لقضػاء حػػكائجيفَّ ، فيػركف المػػرأة فيػدنكف منيػػا 

نَّمػػا كػػانكا يػػؤذكف اإلمػػاء ، غيػػر أنَّػػو لػػـ تكػػف  األمػػة تيعػػرىؼ مػػف فيغمزكنيػػا ، كا 
، فشككا ذلؾ إلى أزكاجيفَّ ، فذكركا ذلؾ إلى رسػكؿ ا صػمى ا عميػو الحرة 

 كسمـ ، فنزلت ىذه اآلية ، قالو السُّدّْم ، 
فكاف بػػف المعطَّػػؿ ، كالثالػػث : أنَّيػػا نزلػػت فػػيمف تكمػػـ فػػي عائشػػة كصػػ

 قالو الضحاؾ 
أبي طالب ، فنزلت ىػذه كالرابع : أفَّ ناسنا مف المنافقيف آذكا عمٌي بف 

قػاؿ فػي كقد قػاؿ مقاتػؿ : ))كأفَّ عمػر رضػي ا عنػو  (ِ) اآلية ، قالو مقاتؿ((
كىالَّػػػًذيفى ييػػػٍؤذيكفى )خبلفتػػػو أليبىػػػي بػػػف كعػػػب األنصػػػارم : إنّْػػػي قػػػرأتي ىػػػذه اآليػػػة 

ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاتً  ، إلى آخر اآلية فكقعت مني كؿ مكقػع  {ٖٓ}األحزاب : (اٍلمي
 إنّْػػي ألضػػربيـ كأعػػاقبيـ ، فقػػاؿ لػػو أيبىػػي بػػف كعػػب رحمػػو ا : إنَّػػؾ لسػػتى كا
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 .2ٖ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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 .ٗ٘/ٖ: دفغ١ش ِمادً ٠ٕٚظش  ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٙ( صاد اٌّغ١ش 
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منيـ ، إنَّػؾ ميػؤدّْب ميعمّْػـ((
فػالمراد إذف األذل بمعنػاه العػاـ مػف دكف تحديػد  (ُ) 
 كتعييف لنكع مف أنكعو .

كالجػػػدير بالػػػػذكر أفَّ األذل الػػػذم جعمػػػػو الفيركزآبػػػادم فػػػػي ىػػػذه اآليػػػػة 
ًإفَّ الًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كىرىسيػكلىوي )غيبة المؤمنيف ، جاء بعيد قكلو تعالى : بمعنى 

{ الذم جعؿ األذل فيو في الكجػو ٕٓ(}األحزاب : لىعىنىييـي المَّوي ًفي الدٍُّنيىا كىاألًخرىةً 
السػػػادس بمعنػػػى الجفػػػاء كالمعصػػػية ، كجعػػػؿ الشػػػاىد نفسػػػو فػػػي الكجػػػو السػػػابع  

ًإفَّ الَّػًذيفى ييػٍؤذيكفى المَّػوى كىرىسيػكلىوي قاؿ تعػالى : ) (ِ)زكة تبكؾبمعنى التخمؼ عف غ
ػػػػذىابنا مًُّييننػػػػا } ـٍ عى ػػػػدَّ لىييػػػػ { كىالَّػػػػًذيفى ييػػػػٍؤذيكفى ٕٓلىعىػػػػنىييـي المَّػػػػوي ًفػػػػي الػػػػدٍُّنيىا كىاألًخػػػػرىًة كىأىعى

ميكا  ا اٍكتىسىبيكا فىقىًد اٍحتىمى ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مى ًبيننااٍلمي ٍثمنا مُّ (}األحزاب : بيٍيتىاننا كىاً 
يركزآبادم مف أجؿ أفَّ الف جاء في سياؽ كاحد إالٌ  فاألذل كاحد ألنَّو{ ٖٓ-ٕٓ

اخػتبلؽ الكجػكه شػتتو إلػى ثبلثػػة أكجػو : المعصػيو ، كالتخمػؼ ،  كالغيبػة ، فيػػا 
كممػا  ؟!أمػا كػاف لكػـ أف تتقػكا ا فػي تفسػير كتػاب ا الكجكه أصحاب كتب 

ال شػػؾ فيػػو أفَّ مػػا ذكػػره الػػدأمغاني ييعػػدُّ مػػف أنػػكاع األذل  ، كالكجػػكه الحقيقيػػة 
 ىي التي ال تككف عبلقتيا بالمفظ عبلقة الشيء بأنكاعو  
ليسا كجييف لػؤلذل  كخبلصة ما تقدـ تفصيمو أفَّ الحراـ ، كالمعصية 

نَّمػػػػا األذل مػػػػف لكازميمػػػػا ،  الكراىيػػػػة ، ، ك ، كالعػػػػذاب كالتخمػػػػؼ  كالشػػػػدة ،، كا 
، كالمعاني المتقاربة أدخميػا أىػؿ المغػة   كاستحكاذ الفقير قريبة مف معنى األذل
كاألذل اسػػػـ جػػػنس ، ككػػػؿ نػػػكع مػػػف ، فػػػي بػػػاب التػػػرادؼ ال فػػػي بػػػاب الكجػػػكه 

أنكاعو ييسمَّى أذل ؛ ألفَّ أنكاعو معاف خاصة تدخؿ ضمف معنػاه العػاـ ، كقػد 
بػػاألذل كجكىنػػا لػػؤلذل ، كىػػذه اتخػػذ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ممػػا جػػاز تسػػميتو 

ف جػػازت لػػـ تكػػف مػػرادة ، كمػػع ذلػػؾ فمػػك صػػحت إرادتيػػا فيػػي كجػػكه  التسػػمية كا 
ْـّ األذل   مختمقػػػة عػػػف طريػػػؽ دراسػػػتيا دراسػػػة معككسػػػة ، فػػػالقرآف الكػػػريـ لػػػـ يسػػػ
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ػػف  لقمػػب ، كالمػػفّْ ، كالغيبػػةبالقمػػؿ ، كالشػػتـ ، كالبيتػػاف ، كشػػغؿ ا ، كمػػا فعػػؿ مى
نَّما سمَّى كؿ نكع مف ىذه األنػكاع بػاألذل ؛ ىك ًمف أصحاب كتب الكج كه ، كا 

ألفَّ كؿَّ نكع منيا تتمثؿ فيو داللتو ؛ كألفَّ الخػاص يكصػؼ كييسػمَّى بالعػاـ كال 
ىػػػػذا إف  يكصػػػػؼ كييسػػػػمَّى العػػػػاـ بالخػػػػاص ، فيػػػػي إذف جميعيػػػػا كجػػػػو كاحػػػػد ،

الَّ فإفَّ األذلىذه التسمية ،  تصحَّ  ا أريد  ا كرد في كتابفي الحقيقة أينم كا 
بعينػو ، كبمعنػاه العػاـ كجعمػو بمعػاني األكجػو المػذككرة الخاصػة يعػدَّ  بو األذل

 تحريفنا لداللتو في القرآف الكريـ .
أكجػو : قاؿ الدامغاني : ))تفسػير األسػفار عمػى خمسػة األسفار : -٘

 المنازؿ ، كالكتب ، كاإلشراؽ ، كاالنكشاؼ ، كالسفر بعينو : 
ر : المنارؿ كالقرل ، قكلو تعالى في سػكرة سػبأ : فكجو منيا ،  األسفا

بَّنىا بىاًعٍد بىٍيفى أىٍسفىاًرنىا)  { يعني قرانا كمنازلنا .ُٗ(}سبأ : { فىقىاليكا رى
كالكجػػػو الثػػػاني ، األسػػػفار : الكتػػػب قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة الجمعػػػة : 

ـٍ يىٍحًمميكىىا كى ) مّْميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى ثىؿي الًَّذيفى حي ػاًر يىٍحًمػؿي أىٍسػفىارنامى ثىًؿ اٍلًحمى (}الجمعة : مى
 {ُٓ(}عبس : ًبأىٍيًدم سىفىرىةو { يعني : كتبنا ، ككقكلو تعالى في سكرة عبس : )ٓ

 يعني : كىتىبىة 
كالكجػػو الثالػػػث ، اإلسػػػفار يعنػػػي : اإلشػػراؽ ، كيقػػػاؿ : الفػػػبلح ، قكلػػػو 

ًئذو مٍُّسًفرىةه تعالى في سكرة عبس : ) كهه يىٍكمى  { أم : مشرقة ّٖعبس : (}كيجي
كالكجو الرابع ، أسفر بمعنى : انكشؼ ، قكلو تعالى فػي سػكرة المػدثر 

ٍبًح ًإذىا أىٍسفىرى : )  { أم : أضاء كانكشؼ .ّْ(}المدثر : كىالصُّ
فىمىػف كالكجو الخػامس : السػفر بعينػو ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة البقػرة : )

مىى سىفىرو  ا أىٍك عى رى كىافى ًمنكيـ مًَّريضن ٍف أىيَّاـو أيخى                             (ُ){((ُْٖ(}البقرة : فىًعدَّةه مّْ

                                                 

(
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 . ٠ٕٖٕٚ٘ظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص  2ٖ-2ٕ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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ػػػفىرىةو قػػػاؿ األزىػػػرم : ))قػػػاؿ ا عػػػز كجػػػؿ : )) {  ُٓ(}عبس : ًبأىٍيػػػًدم سى
، يعنػػي المبلئكػػة الػػذيف يكتبػػكف أعمػػاؿ بنػػي قػػاؿ المفسػػركف : السػػفرة : الكتبػػة 

نَّما ...  آدـ أف يبػيف الشػيء  تػب سػافر ؛ ألفَّ معنػاهمكايؿ لمكتػاب ًسػٍفر ، كلقكا 
عػػػف كجيػػػو كمنػػػازؿ  كسيػػػمّْي المسػػػافر مسػػػافرنا لكشػػػفو قنػػػاع الكػػػفّْ ...  كيكضػػػحو

كسيػمّْي السػفر سػفرنا ؛ ألنَّػو يسػفر عػف كجػكه المسػافريف ...  الحضر عف مكانو
قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))السػػيف كالفػػاء ك  (ُ)كأخبلقيػػـ فيظيػػر مػػا كػػاف خافينػػا منيػػا((

؛  ء ، مف ذلؾ السَّفىر سيمّْي بػذلؾعمى االنكشاؼ كالجبل كاحد يدؿٌ كالراء أصؿ 
أمػاكنيـ ، كسػفرت المػػرأة عػف كجييػا : إذا كشػػفتو ، ألفَّ النػاس ينكشػفكف عػػف 

كأسفر الصبح كذلؾ انكشاؼ الظبلـ ، ككجو ميسفر : إذا كػاف مشػرقنا سػركرنا ، 
ػػا ، كسيػػمّْي بػػكالسَّػػٍفر : الكتابػػة ، كالسَّػػفىرىة : الكتبػػة  ذلؾ ؛ ألفَّ الكتابػػة تيسػػفر عمَّ
كقاؿ الراغػب : ))السَّػٍفري : كشػؼ الغطػاء  (ِ)ييحتاج إليو مف الشيء المكتكب((

تص ذلػػؾ باألعيػػاف ، نحػػك : سػػفر العمامػػة عػػف الػػرأس ، كالخمػػار عػػف خػػ، كي
ػػٍفر البيػػت : كنسػػو بالًمسػػفر ، أم : الًمكػػنس ، كذلػػؾ إزالػػة السػػفير  الكجػػو ، كسى

ػٍبًح ًإذىا )نحػك : الذم ييكنىس ، كاإلسفار يختص بالمكف  عنو ، كىك التراب كىالصُّ
ئًػػػػػػػػػذو { أم : أشػػػػػػػػػرؽ لكنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى : )ّْ(}المدثر : أىٍسػػػػػػػػػفىرى  ػػػػػػػػػكهه يىٍكمى كيجي
كسافر خيصَّ بالمفاعمة اعتبارنا بأفَّ اإلنسػاف قػد سػفىر ...  {ّٖ(}عبس : مٍُّسًفرىةه 

الكتػاب الػذم ييسػفر عػف الحقػائؽ عف المكاف ، كالمكاف سػفىر عنػو ، كالسّْػٍفر : 
ػػػاًر يىٍحًمػػػؿي أىٍسػػػفىارنا، كجمعػػػو أسػػػفار ، قػػػاؿ تعػػػالى : ) ثىػػػًؿ اٍلًحمى { ٓ(}الجمعة : كىمى

قّْػؽ مػا فييػا  ف كانػت تيحى كخص لفظ اإلسفار في ىذا المكاف تنبيينا أفَّ التكراة كا 
م ًبأىٍيػػػػدً )فالجاىػػػػؿ ال يكػػػػاد يسػػػػتبينيا كالحمػػػػار الحامػػػػؿ ليػػػػا ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : 

ػػػفىرىةو  كالسػػػفير : الرسػػػكؿ بػػػيف القػػػـك يكشػػػؼ ...  المبلئكػػػة ـي ييػػػ{ فى ُٓ(}عبس : سى
فالرسػػػػكؿ ...  كيزيػػػػؿ مػػػػا بيػػػػنيـ مػػػػف الكحشػػػػة ، فيػػػػك فعيػػػػؿ فػػػػي معنػػػػى فاعػػػػؿ

                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٓٔ-2ٓٔٔ/ٕ( دٙز٠ب اٌٍغج 

(
ٕ

 .  4ٓٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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بيـ عمػػػييـ ، تكالمبلئكػػػة كالكتػػػب مشػػػتركة فػػػي ككنيػػػا سػػػافرة عػػػف القػػػـك مػػػا اسػػػ
))قكلػػو تعػػػالى :  كقػػاؿ الحمبػػػي :(ُ) كالسػػفير فيمػػا ييكػػػنىس فػػي معنػػػى المفعػػكؿ((

بَّنىػػا بىاًعػػٍد بىػػٍيفى أىٍسفىاًرنىا) { األسػػفار جمػػع سػػفر ، كالسػػفر : الرحيػػؿ ُٗ(}سػػبأ : رى
...  مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف ، كأصػػمو الكشػػؼ ؛ ألنَّػػو ييٍسػػًفر عػػف أخػػبلؽ الرجػػاؿ

ٍبًح ًإذىا أىٍسػفىرى كاإلسفار ظيكر ضكء النيار كمنو قكلو تعالى : ) (}المدثر : كىالصُّ
  (ِ)لكشفو الظممة(( { كذاؾّْ

كػػاف المسػػافر  ؛ ألفَّ فػػي الكجػػو األكؿ سيػػمّْيت أسػػفارنا القػػرل كالمنػػازؿ  
 منيا كينكشؼ عنيػا لينطمؽ؛  في سفره يتخذىا أماكف لمقيمكلة كاالستراحة فييا

 أفَّ الكتػػب فػػي الكجػػو الثػػاني سػػميتقػػد صػػرَّح أىػػؿ المغػػة ك  (ّ)إلػػى قريػػة بعػػدىا
كسمّْيت الكجكه المشرقة ، ؛ ألنَّيا تكشؼ عف الحقائؽ كعما ييحتاج إليو أسفارنا 

، كقػػد قػػاؿ فػػي الكجػػو الثالػػث مسػػفرة ؛ ألفَّ السػػركر كشػػؼ عنيػػا ظممػػة الحػػزف 
ئًػػػػذو الزمخشػػػػرم : ))كمػػػػف المجػػػػاز : كجػػػػو مسػػػػفر : مشػػػػرؽ سػػػػركرنا ) ػػػػكهه يىٍكمى كيجي

ٍسػػػػػػػًفرىةه  ػػػػػػػٍبًح ًإذىا : ) كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى كمػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي الكجػػػػػػػو الرابػػػػػػػع (ْ)(((مُّ كىالصُّ
 { كذاؾ لكشفو الظممة .ّْ(}المدثر : أىٍسفىرى 

ػػػا ك  السػػػفر فػػػي الكجػػػو الخػػػامس ال يعنػػػى السػػػفر بعينػػػو  كمػػػا ادعػػػى أمَّ
الػػدامغاني ، بػػؿ يعنػػي الجػػبلء كالرحيػػؿ عػػف المكػػاف ، فالرحيػػؿ مػػف مكػػاف إلػػى 

ينكشػفكف ألفَّ النػاس ؼ عػف أخػبلؽ الرجػاؿ ، أك مكاف سيمّْي سفرنا ؛ ألنَّو يكش
ا ، ىذا ما صرَّح بو  عف أماكنيـ كتقدـ قكؿ الراغب ))فالرسكؿ  أىؿ المغةأيضن

 كالمبلئكػػػة كالكتػػػب مشػػػتركة فػػػي ككنيػػػا سػػػافرة عػػػف القػػػـك مػػػا اسػػػتبيـ عمػػػييـ((
فالسفر بعينو كما تبػيَّف ىػك انكشػاؼ الشػيء عمػا كػاف ييغىطَّػى بػو  ، أك كشػؼ 

                                                 

(
ٔ

 .  ٕٕٓ-ٕٔٓ/٠ٕٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٕٔٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 .  ٕٔٓ/ٕعّذث اٌذفاظ ( 

(
ٖ

 . 4ٙٓ( ٠ٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٗ

 . 42ٕ( أعاط اٌتالغج ص 
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أنَّػػػو لػػػـ يػػػرد فػػػي  عػػػاـ إالٌ  يػػػك اسػػػـ جػػػنس أك لفػػػظالشػػػيء عمػػػا كػػػاف يغطيػػػو ، ف
ييعىػػدُّ مػػف أنػػكاع السػػفر ال مػػف مػػا ذكػػره الػػدامغاني ، ك بمعنػػاه العػػاـ  القػػرآف الكػػريـ

، فتكػكف األكجػو التػي ذكرىػا مختمقػة تشترؾ مع السػفر بمعنػاه العػاـ يو ، ك أكج
ْـّ السػفر بيػذه األكجػو كمػا  عف طريؽ دراسػتيا دراسػة معككسػة ، فػالقرآف لػـ يسػ

 أصػحاب كتػب الكجػكه كعمػى مػنيجيـ سػائر ؛ بػؿ سػمَّى كػبلِّ فعؿ مػف ىػك مػف 
منيػػػا بالسػػػفر ؛ ألنَّيػػػا معػػػاف خاصػػػة كالسػػػفر معنػػػى عػػػاـ ، كالخػػػاص يكصػػػؼ 
كييسمَّى بالعاـ ، كال يكصؼ كييسمَّى العاـ بالخاص ، فيػي جميعيػا كجػو كاحػد 

 ، ألنَّو يجمعيا معنى كاحد ، أم ىي بمعناه كليس ىك بمعانييا 
ذكػػر أصػػحاب كتػػب الكجػػكه أٌف اإلفػػؾ فػػي القػػرآف الكػػريـ اإلفػػؾ : -ٙ

 عمى سبعة أكجو 
ـٍ يىٍيتىػػديكا اإلفػػؾ بمعنػػى الكػػذب ، كقكلػػو تعػػالى : الكجػػو األكؿ :  ٍذ لىػػ ﴿كىاً 

 {ُُ}األحقاؼ : ﴾ًبًو فىسىيىقيكليكفى ىىٰػذىا ًإٍفؾه قىًديـه 
قىػاؿى ﴿ًإٍذ الكجو الثاني : اإلفؾ يعني عبػادة األصػناـ ، كقكلػو تعػالى : 

ػػػاذىا تىٍعبيػػػديكفى ﴿ قىٍكًمػػػًو مى ﴾ٖٓأًلىًبيػػػًو كى ػػػا آًليىػػػةن ديكفى المَّػػػػًو تيًريديكفى }الصػػػافات ﴾ أىًئٍفكن
ٖٓ-ٖٔ} 

ػػػٍف ﴿أى  الكجػػو الثالػػػث : اإلفػػػؾ يعنػػي ادعػػػاء الكلػػػد  تعػػالى : الى ًإنَّييػػػـ مّْ
ـٍ لىيىقيكليكفى ﴿ ﴾ًُُٓإٍفًكًي ـٍ لىكىاًذبيكفى نَّيي لىدى المَّػوي كىاً    {ُِٓ-ُُٓلصافات : }ا﴾ كى

﴿ًإفَّ الكجػػو الرابػػع : اإلفػػؾ يعنػػي قػػذؼ المحصػػنات ، كقكلػػو تعػػالى : 
﴾ ـٍ ٍفًؾ عيٍصبىةه مّْنكي اءيكا ًباإٍلً  يعني بيتاف عائشة {ُُ}النكر : الًَّذيفى جى

﴿قىػاليكا أىًجٍئتىنىػا الصرؼ ، كقكلػو تعػالى : الكجو الخامس : اإلفؾ يعني 
  : لتصرفنا { أمِِ}األحقاؼ : آًليىًتنىا﴾ًلتىٍأًفكىنىا عىٍف 

ػػػةى الكجػػو السػػػادس : اإلفػػػؾ يعنػػػي التقميػػب ، كقكلػػػو تعػػػالى :  ﴿كىاٍلميٍؤتىًفكى
  {ّٓ}النجـ : أىٍىكىٰل﴾
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﴿فىػػأىٍلقىٰى ميكسىػػٰى الكجػػو السػػابع : اإلفػػؾ يعنػػي السػػحر ، كقكلػػو تعػػالى : 
﴾ ا يىٍأًفكيكفى اهي فىًإذىا ًىيى تىٍمقىؼي مى  (ُ) {ْٓ }الشعراء :عىصى

قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))اليمػػزة كالفػػاء كالكػػاؼ أصػػؿ كاحػػد يػػدٌؿ عمػػى قمػػب 
الشػػػيء كصػػػرفو عػػػف جيتػػػو ، كأفػػػؾ الرجػػػؿ : إذا كػػػذب ، كاإلفػػػؾ : الكػػػذب ، 

﴿قىػػػاليكا أىًجٍئتىنىػػػا عػػػف الشػػػيء : إذا صػػػرفتو عنػػػو ، قػػػاؿ تعػػػالى :  تي الرجػػػؿى ٍكػػػكأفى 
ػػػٍف آًليىًتنىا﴾ كالمؤتفكػػػات : الريػػػاح التػػػي تختمػػػؼ َََ{ِِ}األحقػػػاؼ : ًلتىٍأًفكىنىػػػا عى

  (ِ)ميابُّيا(( 
ػػٍف أيًفؾى قػػاؿ الفػػٌراء : )) ٍنػػوي مى يريػػد : ييصػػرىؼ  {ٗ}الػػذاريات : ﴾﴿ييٍؤفىػػؾي عى

ػًرؼ ، كمػا قػاؿ تعػالى  ػٍف : عف القرآف كاإليمػاف مػف صي ﴿قىػاليكا أىًجٍئتىنىػا ًلتىٍأًفكىنىػا عى
 (ّ) كتصٌدنا((عف آليتنا { يقكؿ  : لتصرفنا ِِ}األحقاؼ : آًليىًتنىا﴾

كقاؿ األصفياني : ))اإلفؾ : كٌؿ مصركؼ عف كجيو الذم يحػٌؽ أف 
: قػاؿ تعػالى ك َََيككف عميو ، كمنو قيؿ لمريػاح العادلػة عػف الميػاٌب مؤتفكػة

ػػػػةى أىٍىػػػػكىٰل﴾ :  كجػػػػاء فػػػػي لسػػػػاف العػػػػرب : ))اإلفػػػػؾ (ْ){((ّٓ}النجـ : ﴿كىاٍلميٍؤتىًفكى
كاإلئتفػػاؾ عنػػد أىػػؿ العربيػػة : االنقػػبلب ، كقريػػات قػػـك لػػكط التػػي َََالكػػذب

كجػاء فػي التػاج : ))كأىفىكىػو عنػو يأًفكػو أىٍفكنػا  (ٓ) ائتفكت بأىميا ، أم : انقمبػت((
﴿قىػػػاليكا أىًجٍئتىنىػػػا بػػػالفتح فقػػػط : صػػػرفو عػػػف الشػػػيء كقىمىبىػػػو ، كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى : 

ػػػػػػػٍف  فىو باإلفػػػػػػػؾ ، أك قمىػػػػػػػب  {ِِ}األحقػػػػػػػاؼ : آًليىًتنىا﴾ًلتىٍأًفكىنىػػػػػػػا عى ػػػػػػػرى كقيػػػػػػػؿ : صى
ٍف أيًفؾى ككذلؾ قكلو تعالى : َََرأيىو ٍنوي مى  (ٔ){((ٗ}الذاريات : ﴾﴿ييٍؤفىؾي عى

                                                 

(
ٔ

ِٕٚذخةب لةشث ٕٗٚٔض٘ةج األعة١ٓ ص  2ٔ-2ٓ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص 

 . ٔٓٔ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٘٘-ٗ٘اٌع١ْٛ ص

(
ٕ

 2ٗ-ٙٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 ٖٙٙ/ٕ( ِعأٟ اٌمشآْ 

(
ٗ

 ٕٗ( اٌّفشداح ص 

(
٘

 ٖٕٔ/ٔ( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٙ

 ٕ٘/2ٕ( دا  اٌعشٚط 
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اسػػـ جػػنس أك مػػف تعريػػؼ أىػػؿ المغػػة لئلفػػؾ كتفسػػيره يتبػػٌيف أٌف اإلفػػؾ 
مختمقػػة عػف طريػػؽ دراسػػتيا دراسػػة لػػو ىػػا ك ، فتكػػكف األكجػػو التػي ذكر عػػاـ  لفػظ

ْـّ يجعػؿ ك لػػـ الكػريـ معككسػة ، فػالقرآف  اإلفػؾ بمعػػاني األكجػو المػذككرة كمػػا يسػ
؛ ألنَّيػا معػاف   منيػا باإلفػؾسػمَّى كػبلِّ جعؿ ك ؛ بؿ  صحاب كتب الكجكه أفعؿ 

معنػػى عػػاـ ، كالخػػاص يكصػػؼ كييسػػمَّى بالعػػاـ ، كال يكصػػػؼ  خاصػػة كاإلفػػؾ
، فيي جميعيا كجو كاحد ، ألنَّو يجمعيا معنى كاحد ، كييسمَّى العاـ بالخاص 

 .بمعناه كليس ىك بمعانييا جميعيا أم ىي 
كالحقيقة أٌف اإلفؾ قد أريد منو في كؿ كجو اإلفؾ بعينو ، ككما عٌرفػو 
أىػػؿ المغػػة ، مػػف ذلػػؾ أٌنيػػـ قػػد جعمػػكا اإلفػػؾ بمعنػػى الكػػذب فػػي حػػيف أٌف ىنػػاؾ 

ف كػػاف أفرقنػػا  ىػػؿ المغػػة قػػد عٌرفػػكا اإلفػػؾ بالكػػذب كجعمػػكه بييمػػا فػػي المعنػػى ، كا 
بػػػػؿ ))اإلفػػػػؾ : أشػػػػدُّ بمعنػػػػاه  فيػػػػـ ال يعنػػػػكف أٌف اإلفػػػػؾ ىػػػػك الكػػػػذب بعينػػػػو ، 

فػػػكف المفػػػظ بمػػػا يرادفػػػو فػػػي  (ُ) الكػػػذب(( كقػػػد بٌينػػػا غيػػػر مػػػرة أٌف أىػػػؿ المغػػػة يعرّْ
المعنى : أم : يعرّْفكنو بالمعنى القريب منو لمتكضػيح ، ال بمػا يطابقػو ؛ ألٌنػو 

يطػػابؽ معنػػػى المفػػػظ إاٌل المفػػػظ نفسػػػو ؛ كالػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ أٌنػػػو ال يصػػػح أف  ال
يحٌؿ الكذب مثبلن محػٌؿ اإلفػؾ فػي كػؿ تركيػب ، فيصػح أف يقػاؿ كمػا مثٌػؿ ابػف 
فػػارس : أفىٍكػػتي الرجػػؿى عػػف الشػػيء ، لكػػف ال يصػػٌح أف يقػػاؿ : أكػػذبتي الرجػػؿى 

فػػػػي ))الفػػػػرؽ بػػػػيف الكػػػػذب  قػػػػاؿ ىػػػػبلؿ العسػػػػكرمحتػػػػى إٌف أبػػػػا ،  عػػػػف الشػػػػيء
ٌف اإلفؾ ىك الكذب الفاحش القبح ، مثؿ الكذب عمػى ا كرسػكلو إَََكاإلفؾ

نىة كغير ذلؾ ممػا يفحػش قبحػو ، قػاؿ ا  أك عمى القرآف ، كمثؿ قذؼ المحصى
ٍيؿه لّْكيؿّْ أى : تعالى  ػاءيكا كقكلو تعػالى :  {ٕ}الجاثية : ﴾فَّاؾو أىًثيـو ﴿كى ﴿ًإفَّ الَّػًذيفى جى

﴾بً  ـٍ ٍفػػًؾ عيٍصػػبىةه مّْنكي { كيقػػاؿ لمرجػػؿ إذا أخبػػر عػػف كػػكف زيػػد فػػي ُُ}النػػكر : اإٍلً
الدار ، كزيده في السكؽ : إٌنو كذبى ، كال يقاؿ : أفؾ حتى يكذب كذبػة يفحػش 

كتيسػػػػٌمى الريػػػػاح َََ، كأصػػػػمو فػػػػي العربيػػػػة الصػػػػرؼ قبحيػػػػا عمػػػػى مػػػػا ذكرنػػػػا
                                                 

(
ٔ

 42/ٔ( عّذث اٌذفاظ 
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عميػػو ، كسيػػمّْيت ديػػار  المؤتفكػػات ؛ ألٌنيػػا تقمػػب األرض فتصػػرفيا عٌمػػا عيػػدت
 (ُ) قكـ لكط المؤتفكات ألٌنيا فمبت بيـ((

فمكػػٌؿ كجػػو معنػػاه الخػػاص بػػػو ، كالقػػرآف الكػػريـ أراد مػػف اإلفػػؾ معنػػػاه 
 .فجعمو بمعاني ىذه األكجو تحريؼ لداللتو العاـ ، 

ذكر أصحاب كتب الكجػكه أٌف األـٌ كردت فػي القػرآف الكػريـ األـّ : -ٚ
  عمى سبعة أكجو :

}آؿ ﴿ىيفَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب﴾كقكلو تعالى :  الكجو األكؿ : األـٌ يعني األصؿ
 { يعني أصؿ الكتاب ٕعمراف : 

كقكلػػو تعػػالى : كالمػػأكل الكجػػو الثػػاني : األـٌ يعنػػي المرجػػع كالمصػػير 
 {ٗ}القارعة : ﴿فىأيمُّوي ىىاًكيىةه﴾

ٍعنىػػػاؾى ًإلىػػػٰى ﴿الكجػػػو الثالػػػث : األـٌ يعنػػػي الكالػػػدة ، كقكلػػػو تعػػػالى :  فىرىجى
دىٍدنىػػػػػػػاهي ًإلىػػػػػػػٰى ﴿فى  { يعنػػػػػػػي إلػػػػػػػى كالػػػػػػػدتؾ ، كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى :َْ}طػػػػػػػو : ﴾أيمّْؾى  رى
 يعني : فرددناه إلى كالدتو  {ُّ}القصص : أيمًّْو﴾

، كقكلػػو لغيػػر كلػػدىا المرضػػعة الظّْئػػر أم : الكجػػو الرابػػع : األـٌ يعنػػي 
ـٍ تعػػالى :  ٍعنىكي تًػػي أىٍرضى ـي البلَّ { يعنػػي : حرمػػت عمػػيكـ ِّ}النسػػاء : ﴾﴿كىأيمَّيىػػاتيكي

  ؛ ألٌف المرضعة تسمى بالرضاعة أيمِّا مرضعتكـ في الحكليف
الكجو الخامس : األـٌ يعني أميات المؤمنيف ، أزكاج النبي صػمى ا 

ـٍ عميػػو كسػػمـ ، كقكلػػو تعػػالى :  ٍؤًمًنيفى ًمػػٍف أىنفيًسػػًي ػػوي  ۖ  ﴿النَّبًػػيُّ أىٍكلىػػٰى بًػػاٍلمي كىأىٍزكىاجي
كجعؿ ابف الجكزم ىذا الكجو بمعنى مشابية األـٌ في  {ٔ}األحزاب : ﴾أيمَّيىاتيييـٍ 

 الحرمة كالتعظيـ 
نَّػوي ًفػي الكجو السػادس : األـٌ يعنػي المػكح المحفػكظ كقكلػو تعػالى :  ﴿كىاً 

ًكيـه أيْـّ اٍلًكتى   {ْ{الزخرؼ : ﴾اًب لىدىٍينىا لىعىًميّّ حى

                                                 

(
ٔ

  2٘( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 
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لّْتينػػػًذرى أيَـّ  ﴿ كقكلػػػو تعػػػالى : يعنػػػى مكػػػة المكرمػػػةالكجػػػو السػػػابع : األـ 
    (ُ){ ٕ}الشكرل : اٍلقيرىٰل﴾

ـي إليػػو مػػا سػػكاه ممػػا يميػػو فػػإٌف  ػػ قػػاؿ الخميػػؿ : ))اعمػػـ أٌف كػػؿُّ شػػيء ييضى
ـٌ الػػػرأس ، كىػػػك الػػػدّْماغ ػػػا ، فمػػػف ذلػػػؾ أ ـٌ َََالعػػػرب تسػػػٌمي ذلػػػؾ الشػػػيء أيمِّ كأ

ـٌ القرل : مكة ، ككٌؿ مدينة  ـٌ مػا حكليػا مػف القػرل ، كأ القػرآف : كػٌؿ آيػة ىي أ
ـٌ الكتػاب  محكمة مػف آيػات الشػرائع كالفػرائض كاألحكػاـ ، كفػي الحػديث : إٌف أ
ىي فاتحة الكتاب ، ألٌنيا ىػي المتقدمػة أمػاـ كػؿ سػكرة فػي جميػع الصػمكات ، 

نَّوي ًفي أيْـّ اٍلًكتى كقكلو تعالى :  كً ﴿كىاً  أم : في  {ْالزخرؼ : }﴾يـه اًب لىدىٍينىا لىعىًميّّ حى
  (ِ)((المكح المحفكظ

قاؿ ابف فارس : ))كأٌما اليمزة كالميـ فأصؿ كاحد ، يتفٌرع منو أربعػة ك 
أبػػػػكاب ،  كىػػػػي : األصػػػػؿ ، كالمرجػػػػع ، كالجماعػػػػة ، كالػػػػديف ، كىػػػػذه األربعػػػػة 

ـٌ َََمتقاربػػػػة قػػػػاؿ الخميػػػػؿ : األـٌ الكاحػػػػد ، كالجمػػػػع أٌميػػػػات ، كرٌبمػػػػا قػػػػالكا : أ
 أٌمات ، قاؿ شاعر كجمع بيف المغتيف 

ـٌ الكتػػاب : َََبلـ بأيٌماتكػػاٍجػػتى الظػػفرى   الكجػػكه  فى حٍ إذا األٌميػػات قػػبى  كأ
ـٌ النجػػكـ : السػػماءَََمػػا فػػي المػػكح المحفػػكظ ـٌ عػػف أبػػي حنيفػػة َََكأ قػػاؿ : أ

   (ّ) النجكـ : المجٌرة ؛ ألٌنو ليس مف السماء بقعة أكثر عدد ككاكب منيا((
كلدتػػو كقػاؿ األصػفياني : ))األـٌ بػػإزاء األب كىػي الكالػدة القريبػػة التػي 

ف كػاف بيننػا  ، كالبعيدة التي كلدت مػف كلدتػو ؛ كليػذا قيػؿ لحػٌكاء ىػي أٌمنػا ، كا 
يتػػػػو ، أك بكبينيػػػػا كسػػػػائط ، كيقػػػػاؿ لكػػػػٌؿ مػػػػا كػػػػاف أصػػػػبلن لكجػػػػكد شػػػػيء أك تر 

نَّوي ًفي أيْـّ اٍلًكتىػقاؿ تعالى : َََ، أك مبدئو أـٌ إصبلحو    {ْ{الزخرؼ : ﴾ابً ﴿كىاً 

                                                 

(
ٔ
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العمػػكـ كٌميػػا منسػػكبة إليػػو كمتكلػػدة منػػو ،  أم : المػػكح المحفػػكظ ؛ كذلػػؾ لكػػكف
ـٌ القػػػرل ، كذلػػػػؾ لمػػػا ركم أٌف الػػػػدنيا ديًحيػػػٍت مػػػػف تحتيػػػػا كأيـٌ َََكقيػػػؿ لمكػػػػة أ

المسػػػػػػاكيف ، كقػػػػػػكليـ : أبػػػػػػك  كقيػػػػػػؿ : أيـٌ األضػػػػػػياؼ كأيـٌ َََالنجػػػػػػكـ المجػػػػػػٌرة
، كيقػػػػاؿ لمػػػػرئيس أيـٌ الجػػػػيش ، كقيػػػػؿ لفاتحػػػػة الكتػػػػاب أيـٌ الكتػػػػاب ؛ األضػػػػياؼ 

أم : مثػكاه  {ٗ}القارعػة : ﴿فىأيمُّػوي ىىاًكيىةه﴾لككنيا مبدأ الكتاب ، كقكلػو تعػالى : 
ػػػػػػػػا لػػػػػػػػو كاأليـٌ قيػػػػػػػػؿ : أصػػػػػػػػمو أيٌميػػػػػػػػة ، لقػػػػػػػػكليـ جمعنػػػػػػػػا َََالنػػػػػػػػار فجعميػػػػػػػػا أيمِّ

بيػائـ كنحكىػا كأيٌميػات فػي قاؿ بعضيـ : أكثر ما يقاؿ أيٌمات في الَََأيمَّيات
   (ُ) اإلنساف((

كيقػػػاؿ : أيٌميػػػة قػػػاؿ )مػػػف َََكقػػػاؿ الحمبػػػي : ))األـٌ : أحػػػد  األبػػػكيف
ليػػػػػػػػاس أبػػػػػػػػي كىًعٍنػػػػػػػػدىه أيُـّ ﴿قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى : َََالرجػػػػػػػػز( : أيٌميتػػػػػػػػي ًخٍنػػػػػػػػدىؼه كا 

   (ِ) ؛ ألٌف العمـ كٌمو منسكب إليو(({ أم : المكح المحفكظ ّٗ}الرعد : ﴾الًكتابً 
كقاؿ األخفػش : كػٌؿ شػيء َََالكفكم : ))كأيـٌ كٌؿ شيء أصموكقاؿ  

ـٌ إليػو أشػياء ػا ليػـ فيػك أيّـّ ليػا انضػ ، كأيـٌ الػػدّْماغ  ؛ كليػذا سيػمّْي رئػيس القػكـ أيمِّ
مجتمعو ، كأيـٌ النجكـ المجػٌرة ؛ ألنيػا مجتمػع النجػكـ ، كأيـٌ الكتػاب أصػمو ، أك 

بتػػدأ بيػػا فػػي المصػػاحؼ كفػػي كػػٌؿ ، أك سػػكرة الحمػػد ؛ ألٌنػػو يي  المػػكح المحفػػكظ 
صػػػبلة أك القػػػرآف جميعػػػو ، كأيـٌ القػػػرل عمػػػـ لمكػػػة شػػػرىفيا تعػػػالى ، كىػػػي مػػػأثرة 
إبراىيـ ، كمنشأة إسماعيؿ ، كمفخر العرب ، كسرة جزيرتيػا ، كقبمػة جماعتيػا 
، كمػػأمف خائفيػػػا ، كمػػبلذ ىاربيػػػا ، كحػػرـي ا فػػػي أرضػػو ، كأيـٌ قػػػرل عبػػػاده ، 

؛ ألٌنيػػا تكسػػطت األرض فيمػػا زعمػػكا ، أك ألٌنيػػا قبمػػة  كأكؿ بيػػت كضػػع لمنػػاس
أعظػػػػػـ القػػػػػرل شػػػػػأننا ، أك لتقػػػػػدميا عمػػػػػى سػػػػػائر النػػػػػاس يؤمكنيػػػػػا ، أك ألٌنيػػػػػا 

  (ّ)القرل((
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في  عني األصؿالكجو األكؿ : بم أصحاب كتب الكجكه األيـٌ فيجعؿ 
 { يعني أصؿ الكتاب ٕ}آؿ عمراف : ﴿ىيفَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب﴾قكلو تعالى : 

كاأليـٌ كاألصؿ معنياف مترادفاف فيما يػدخبلف فػي بػاب التػرادؼ ال فػي 
فقػد جعػؿ ابػف فػارس باب األكجو ، حتػى إٌف أىػؿ المغػة عٌرفػكا األـٌ باألصػؿ ، 

تقػػػػػػػٌدـ قػػػػػػػكؿ الكفػػػػػػػكم : ))كأيـٌ كػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػيء ك  المعنػػػػػػػى األكؿ لػػػػػػػؤلـٌ األصػػػػػػػؿ ، 
 ((كأيـٌ الكتاب أصموَََأصمو

معنػػى المرجػػع كالمصػػير كالمػػأكل فػػي األيـٌ فػػي الكجػػو الثػػاني ب كجعمػػكا
 ﴿فىأيمُّػوي ىىاًكيىػةه﴾{ قاؿ الزمخشػرم : ))ٗ}القارعة : ﴿فىأيمُّوي ىىاًكيىةه﴾قكلو تعالى : 

ػػو ؛ ألٌنػػو إذا ىػػكل ، أم :  ٍت أيمُّ مػػف قػػكليـ إذا دعػػكا عمػػى الرجػػؿ باليمكػػة : ىىػػكى
أسػػػماء مػػػف  يىاًكيىػػػةه﴾﴿ف: كقيػػػؿ َََسػػقط كىمػػػؾ ، فقػػػد ىػػػكت أيٌمػػػو ثكػػػبلن كحزننػػػا

ـٌ عمػى التتشػبيو ؛ ألٌف األـٌ مػأكل َََالنار أم : فمأكاه النػار ، كقيػؿ لممػأكل أ
ػػوي ىىاًكيىػػةه﴾الكلػػد كمفزعػػو ، كعػػف قتػػادة :  أم : فػػأيـٌ رأسػػو ىاكيػػة فػػي قعػػر  ﴿فىأيمُّ

جيٌنـ ؛ ألٌنو ييطرىح فييا منككسنا((
 (ُ)  

األـٌ فػي  فيذه ثبلثة أقكاؿ فػي تفسػير األيـٌ ىنػا ، كقػد أرجػع الزمخشػرم
القكؿ األكؿ إلى معنى األيـٌ بعينيا ، كأدخميا في القكؿ الثاني في باب التشبيو 

ػػػوي كقكلػػػو تعػػػالى : ال فػػػي بػػػاب األكجػػػو ، كقػػػد تقػػػدـ قػػػكؿ األصػػػفياني : )) ﴿فىأيمُّ
ػػا لػوىىاًكيىػةه﴾ ـٌ أم : مثػكاه النػػار فجعميػا أيمِّ (( كجعميػػا فػي القػػكؿ الثالػث بمعنػػى أ

ـي إليو ما سػكاه ممػا الخميؿ : )) الرأس ، كقد تقدـ قكؿ ))اعمـ أٌف كؿُّ شيء ييضى
ـٌ الرأس ، كىك الدّْماغ((  يميو فإٌف العرب تسٌمي ذلؾ الشيء أيمِّا ، فمف ذلؾ أ

 فيككف المراد مف األيـٌ في األقكاؿ الثبلثة األـٌ بعينيا 
كفيػو َََ﴿فىأيمُّوي ىىاًكيىةه﴾:  قاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالىىذا كمثؿ   

 ثبلثة أقكاؿ : 

                                                 

(
ٔ

 22ٕ/ٗ( اٌىشاف 
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ـٌ رأسو ىاكية .   أحدىا : أ
كالثػػاني : أٌنيػػا كممػػة عربيػػة كػػاف الرجػػؿ إذا كقػػع فػػي أمػػر شػػديد قػػالكا  

 ىكت أٌمو 
ٌنمػػػا قيػػػؿ لمسػػػكنو : أيٌمػػػو ؛ كالثالػػػث : أٌف المعنػػػى : فمسػػػكنو النػػػار   ، كا 

و ألٌف األصػػػػؿ السػػػػككف إلػػػػى األٌميػػػػات ، كالنػػػػار ليػػػػذا كػػػػاألـٌ ؛ إذ ال مػػػػأكل لػػػػ
كيدٌؿ عمى صحة ىذا ما ركم عف رسكؿ ا صمى ا عميػو كسػٌمـ َََغيرىا

و أركاحى المؤمنيف  فتقكؿ لػو : مػا فعػؿ فػبلف أٌنو قاؿ : إذا مات العبد تمقى ركحي
؟ فػػإذا قػػاؿ : مػػات ، قػػالكا : ذيًىػػب بػػو إلػػى أيٌمػػو الياكيػػة ، فبػػئس األيـٌ كبئسػػت 

 (ُ) المربّْية((
ػػوي ىىاًكيىػػةه﴾﴿فىأي كقػػاؿ الشػػككاني : ))  ،  كسػػٌماىا أم : فمسػػكنو جيػػٌنـ  مُّ

 (ِ) أيٌمو ؛ ألٌنو يأكم إلييا كما يأكم إلى أيٌمو((
 األيـٌ فػػػػػي الكجػػػػػو الثالػػػػث بمعنػػػػػى الكالػػػػػدة فػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى :كجعمػػػػكا  

ػػػؾى ﴿ ٍعنىػػػاؾى ًإلىػػػٰى أيمّْ ػػػًو﴾ ﴿فى  كقكلػػػو تعػػػالى : ﴾فىرىجى دىٍدنىػػػاهي ًإلىػػػٰى أيمّْ األيـٌ  فقػػػد جعمػػػكارى
المػػػراد القرآنػػػي ،  جعػػػؿ الكالػػػدة بمعنػػػى األيـٌ ، فعكسػػػكابمعنػػػى الكالػػػدة ، كالمػػػراد 
ـٌ كالكالػدة معنػى خػاٌص فيكػكف كىذا ىك المأخذ األكؿ ،  المأخػذ كاأليـٌ معنى عػا

، كىػػذا ال يصػػٌح كال  الثػػاني أٌنيمػػا سػػميا ككصػػفا المفػػظ العػػاـ بػػالمعنى الخػػاٌص 
مػػف ذلػػؾ ؛ ألٌف الخػاٌص ينػػدرج فػػي بػػاب  سيجػكز ، كالػػذم يصػػٌح كيجػكز العكػػ

ـٌ في باب  .الخاص  العاـ كال يندرج العا
ـّ والوالػػػػػدة : عػػػػػف سػػػػػٌر  األيـٌ بمعنػػػػػى الكالػػػػػدة يمغػػػػػي البحػػػػػث ؿي ٍعػػػػػجى  اأُل

، كيعطٌػػػػؿ المقاصػػػػد الكػػػػريـ ىما مػػػػف دكف األيخػػػػرل فػػػػي القػػػػرآف احػػػػداسػػػػتعماؿ إ
األيـٌ  الثالػػث أٌنيػػـ جعمػػكاالمأخػػذ الببلغيػػة  القرآنيػػة فػػي ىػػذا البػػاب ، كىػػذا ىػػك 

فيػي بمعنى الكالدة مع أٌف بينيما فرقنا كبيرنا ، فالكالدة ىي األيـٌ المباشػرة فقػط ، 
                                                 

(
ٔ

 ٕٖٔ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 ٗٔٙ/٘( يذخ اٌمذ٠ش 
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ة ، تيطمىؽ عمى المرأة التي تنجب بغػٌض النظػر عػف صػفاتيا الحسػنة أك القبيحػ
األـٌ  اإلنسػػػاف كالبييمػػػة ، أٌمػػػا األيـٌ فتعنػػػي بػػػؿ ىػػػي مجػػػٌرد إنجػػػاب يشػػػترؾ فيػػػو

اء ، كمػػا عػػبل حتػػى حػػكٌ ، ، أم تعنػػي الكالػػدة ، كالجػػدة كغيػػر المباشػػرة المباشػػرة 
ككػػذلؾ تعنػػي المرضػػعة ، كالمربيػػة كنحكىمػػا ، فقػػد أطمقيػػا القػػرآف الكػػريـ عمػػى 

الطيػػػر ، كالحػػػٌب النقػػػاء ك األصػػػؿ الكػػػريـ ، الػػػذم ىػػػك رمػػػز التضػػػحية كالفػػػداء ك 
المعػاني اسػتعمؿ األيـٌ فمٌما أراد ا سبحانو ىذا الجانػب مػف  ،كالشفقة كالحناف 

مىػػٍت  مػػف دكف الكالػػدة فػػي قكلػػو تعػػالى : ـى ًإالَّ رىسيػػكؿه قىػػٍد خى ػػٍريى ًسػػيحي اٍبػػفي مى ػػا اٍلمى ﴿مَّ
ػػػػػوي ًصػػػػػدّْيقىةه﴾ ػػػػػؿي كىأيمُّ ػػػػػٍينىا ﴿كقكلػػػػػو تعػػػػػالى :  {ٕٓ}المائدة : ًمػػػػػف قىٍبًمػػػػػًو الرُّسي كىكىصَّ
ػػػوي كىٍىننػػػا مىتٍػػػوي أيمُّ مى ٍيػػػًو حى ػػػافى ًبكىاًلدى نسى مىػػػ اإٍلً  كقكلػػػو تعػػػالى : {ُْ}لقمػػػاف : ﴾ٰى كىٍىفو عى

ػػػٰى أىٍف أىٍرًضػػػًعيًو ﴿ ٍينىػػػا ًإلىػػػٰى أيْـّ ميكسى ْـّ كىالى  ۖ  كىأىٍكحى مىٍيػػػًو فىأىٍلًقيػػػًو ًفػػػي اٍلػػػيى  فىػػػًإذىا ًخٍفػػػًت عى
نًػػػي  ػػػاًفي كىالى تىٍحزى ػػػ ۖ  تىخى ًميفى ًإنَّػػػا رىادُّكهي ًإلىٍيػػػًؾ كىجى   {ٕ}القصػػػص :﴾اًعميكهي ًمػػػفى اٍلميٍرسى

ػػا  : كقكلػػو تعػػالى ػػادىٍت لىتيٍبػػًدم بًػػًو لىػػٍكالى أىف  ۖ  ﴿كىأىٍصػػبىحى فيػػؤىادي أيْـّ ميكسىػػٰى فىاًرغن ًإف كى
ٍؤًمنً  مىػػػػٰى قىٍمًبيىػػػػا ًلتىكيػػػػكفى ًمػػػػفى اٍلمي بىٍطنىػػػػا عى كقكلػػػػو تعػػػػالى :   {َُ}القصػػػػص : ﴾يفى رَّ

ػػؾى ﴿ ٍعنىػػاؾى ًإلىػػٰى أيمّْ ﴾فىرىجى ٍينييىػػا كىالى تىٍحزىفى ػػٍي تىقىػػرَّ عى كلٌمػػا أراد القػػرآف  {َْ}طػػو : كى
الكلد إلى أيٌمو المباشرة التي كلدتو ؛ ألٌف المقاـ يتطٌمب ذلػؾ قضية إثبات نسبة 

﴿ًإٍذ قىػػاؿى المَّػػػوي يىػػا ًعيسىػػى اٍبػػفى ، كقكلػػو تعػػالى : ، اسػػتعمؿ الكالػػدة مػػف دكف األـٌ 
﴾ مىػٰى كىاًلدىًتؾى مىٍيػؾى كىعى تًػي عى ـى اٍذكيػٍر ًنٍعمى ٍريى ﴾قػاؿ  {َُُ}المائػدة : مى ألٌنػو  ﴿كىاًلػدىًتؾى

﴿الى كعمػػػى مػػػريـ التػػػي كلػػػدتؾ ، كقكلػػػو تعػػػالى : ، أراد : اذكػػػر نعمتػػػي عميػػػؾ 
لىػًدًه﴾ ٍكليػكده لَّػػوي ًبكى لىػًدىىا كىالى مى ػارَّ كىاًلػدىةه ًبكى { فاسػتعمؿ الكالػدة  مػػف ِّّ}البقرة : تيضى

ال يحػػؿُّ أٌنػػو دكف األيـٌ ؛ ألٌف القضػػية تتعمػػؽ بػػالمكلكد ككالديػػو ؛ كألٌف المعنػػى : 
أم : ال يحػػٌؿ أف يتخػػذا مكلكدىمػػا سػػببنا لممضػػارة بينيمػػا ،  لمكالػػديف أف يجعػػبل

مػػا جػػاء ذلؾ قػػاؿ تعػػالى مػػف مكلكدىمػػا ذريعػػة ألف يضػػٌر أحػػدىما اآلخػػر ، ككػػ
بَّارنا شىًقيِّا﴾: عمى لساف عيسى عميو السبلـ  ـٍ يىٍجعىٍمًني جى لى بىرِّا ًبكىاًلدىًتي كى }مريـ ﴿كى
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ريـ أٌنيػػػا ىػػػي التػػػي ألٌنػػػو أراد أف يثبػػػت نسػػػبو إلػػػى مػػػ ﴾ًبكىاًلػػػدىًتي﴿{ قػػػاؿ : ِّ: 
 .ؿ : بأيمّْي ، الحتمؿ أف تككف مريـ أك غيرىا كلدتو ، كلك قا

كجعمكا األيـٌ في الكجو الرابع بمعنى الظّْئر أم : المرضعة لغير كلدىا 
﴾، فػػي قكلػػو تعػػالى :  ـٍ ٍعنىكي تًػػي أىٍرضى ـي البلَّ { كقػػد صػػٌرح ِّ:  }النسػػاء﴿كىأيمَّيىػػاتيكي

 . بعضيـ بأٌف المرضعة تسمى بالرضاعة أيمِّا
كجعمػػػػكا األيـٌ فػػػػي الكجػػػػو الخػػػػامس بمعنػػػػى أميػػػػات المػػػػؤمنيف ، أزكاج  

ٍؤًمًنيفى ًمػػٍف ﴿النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ، فػػي قكلػػو تعػػالى :  النَّبًػػيُّ أىٍكلىػػٰى بًػػاٍلمي
ـٍ  ػػػوي أيمَّيىػػػاتيييـٍ  ۖ  أىنفيًسػػػًي كجعػػػؿ ابػػػف الجػػػكزم ىػػػذا الكجػػػو  {ٔ: }األحزاب ﴾كىأىٍزكىاجي

ػػػػػوي ﴿بمعنػػػػػى مشػػػػػابية األـٌ فػػػػػي الحرمػػػػػة كالتعظػػػػػيـ ، ففػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى  كىأىٍزكىاجي
تشػػػبيو أزكاجػػػو صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ باأليٌميػػػات فػػػي أمػػػريف : أمػػػر  ﴾أيمَّيىػػػاتيييـٍ 

تعظيميٌف كاحتراميٌف ، كفي أمر تحريـ نكػاحيٌف ، فيػذا الكجػو يػدخؿ فػي بػاب 
 ي باب الكجكه التشبيو ال ف

كجعمكا األيـٌ في الكجو السادس بمعنى المػكح المحفػكظ فػي قكلػو تعػالى 
نَّوي ًفي أيْـّ اٍلًكتى :  ًكيـه ﴿كىاً  تقدـ قػكؿ األصػفياني  {ْ{الزخرؼ : ﴾اًب لىدىٍينىا لىعىًميّّ حى

نَّػػوي ًفػػي أيْـّ اٍلًكتىػػتعػػالى :  : قػػاؿ أم : المػػكح المحفػػكظ ؛   {ْ{الزخرؼ : ﴾ابً ﴿كىاً 
كىًعٍنػدىه ﴿كقػكؿ الحمبػي : )) كذلؾ لككف العمكـ كٌميا منسكبة إليو كمتكلػدة منػو((

  { أم : المكح المحفكظ ؛ ألٌف العمـ كٌمو منسكب إليػو((ّٗ}الرعد : ﴾أيُـّ الًكتابً 

 فيككف المراد مف األيـٌ األـٌ بعينيا
 قكلػو تعػالى :فػي  كرمػةمكػة الم بمعنػى كجعمكا األـٌ في الكجو السػابع 

ـٌ القػػرل : مكػػة ،  { ٕ}الشػػكرل : لّْتينػػًذرى أيَـّ اٍلقيرىٰل﴾ ﴿ كتقػػدـ قػػكؿ الخميػػؿ : ))كأ
ـٌ ما حكليا مف القرل(( ككٌؿ مدينة ىي أ
كقكؿ الكفكم : ))كأيـٌ القرل عمـ لمكة  

شرىفيا تعالى ، كىي مأثرة إبراىيـ ، كمنشأة إسماعيؿ ، كمفخر العرب ، كسػرة 
جزيرتيػػا ، كقبمػػػة جماعتيػػػا ، كمػػػأمف خائفيػػػا ، كمػػػبلذ ىاربيػػػا ، كحػػػرـي ا فػػػي 
أرضػػو ، كأيـٌ قػػػرل عبػػاده ، كأكؿ بيػػػت كضػػع لمنػػػاس ؛ ألٌنيػػا تكسػػػطت األرض 
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أك ألٌنيػػا قبمػػة النػػاس يؤمكنيػا ، أك ألٌنيػػا أعظػػـ القػػرل شػػأننا ، أك فيمػا زعمػػكا ، 
ا مف األيـٌ األيـٌ بعينيا  لتقدميا عمى سائر القرل((  فيككف المراد أيضن

تبيف مف تعريؼ أىؿ المغة أٌف األيـٌ اسـ جنس كلفظ عاـ ، كأٌف الكجكه 
و كاحد ، كقد السبعة كٌميا بمعناه ، كليس ىك بمعانييا ، أم : ىي جميعيا كج

تبػػػػٌيف أٌف أىػػػػؿ الكجػػػػكه اختمقػػػػكا ىػػػػذه األكجػػػػو السػػػػبعة ؛ ألٌنيػػػػـ درسػػػػكىا دراسػػػػة 
مػكا ، بػؿ المػراد تسػمية كمػا فع المراد تسػمية األيـي بيػذه األكجػو معككسة ، فميس

باأليـٌ ، كىذا ما صٌرح بو أىؿ المغة ، فقد تقدـ قػكؿ األصػفياني :  ىذه األكجو
لكجػكد شػيء أك تربيتػو ، أك إصػبلحو ، أك مبدئػو ))كيقاؿ لكػٌؿ مػا كػاف أصػبلن 

ـٌ إليػو أشػياء فيػك أيّـّ ليػا ؛ كليػذا سيػمّْي  ـٌ(( ))كقكؿ األخفش : كٌؿ شػيء انضػ أ
رئيس القكـ أيمِّا ليـ(( ككٌميـ قد نقمكا تعريػؼ الخميػؿ لػؤليـٌ كتبٌنػكه ، كىػك قكلػو : 

ـي إليػػػو مػػػا سػػػكاه ممػػػا يميػػػو فػػػإٌف ال ػػػ عػػػرب تسػػػٌمي ذلػػػؾ ))اعمػػػـ أٌف كػػػؿُّ شػػػيء ييضى
ػػػػا((  تسػػػػمية األـٌ  فػػػػالمراد إذف تسػػػػمية األكجػػػػو المػػػػذككرة بػػػػاألـٌ كلػػػػيسالشػػػػيء أيمِّ

 باألكجو 
 أٌف لؤليٌمي في القرآف الكريـ ثبلثة أكجو :  : ذكر الدامغاني اأُلّمي-ٛ

﴿ىيػػػكى الَّػػػًذم الكجػػػو األكؿ : األيٌميػػػكف يعنػػػي العػػػرب ، كقكلػػػو تعػػػالى : 
يّْيفى  ﴾بىعىثى ًفي اأٍليمّْ ٍنييـٍ   {ِ}الجمعة : رىسيكالن مّْ

يُّػكفى الكجو الثاني : األيٌميكف يعني الييكد ، كقكلػو تعػالى :  ـٍ أيمّْ ًمػٍنيي ﴿كى
اًنيَّ  ـٍ ًإالَّ يىظينُّكفى  الى يىٍعمىميكفى اٍلًكتىابى ًإالَّ أىمى ٍف ىي  {ٖٕ}البقرة : ﴾كىاً 

الكجو الثالث : األيٌمي يعني الػذم ال يكتػب شػيئنا كال يقػرأ كقكلػو تعػالى 
       (ُ)  {ُٕٓ}األعراؼ : ﴿الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ اأٍليمّْيَّ الًَّذم﴾: 

إاٌل كقد ذكر الفيركزآبادم ىذه األكجو الثبلثػة بػنفس ترتيبيػا كشػكاىدىا 
كقاؿ : ))قيؿ : ىك   ى النبي صمى ا عميو كسٌمـأٌنو جعؿ الكجو الثالث بمعن

                                                 

(
ٔ

 ٗٙ-ٖٙ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 
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؛ منسػػكب إلػػى األيٌمػػة الػػذيف لػػـ يكتبػػكا ؛ لككنػػو عمػػى عػػادتيـ ، كقكلػػؾ عػػامّْي 
لككنػػو عمػػى عػػادة العاٌمػػة ، كقيػػؿ : سيػػمّْي بػػذلؾ ؛ ألٌنػػو لػػـ يكػػف ليكتػػب كال يقػػرأ 
مػػف كتػػاب ، كذلػػؾ فضػػيمة لػػو السػػتغنائو بحفظػػو ، كاعتمػػاده عمػػى ضػػماف ا 

ـٌ القرل ، كا أعمـ((َََمنو كقيؿ : سيمّْي لنسبتو إلى أ
 (ُ)  

بىمىتٍػو  ))قاؿ ابف إسػحاؽ : األيٌمػي فػي المغػة : المنسػكب إلػى مػا عميػو جى
ًلدى عميوأيمُّو ، أم : ال يكتب  كقػاؿ غيػره َََ، فيك في أٌنو ال يكتب عمى ما كي

ًلػػدى مػػا : قيػػؿ لمػػذم ال يكتػػب أيٌمػػي ؛ ألٌف الكتابػػة مكتسػػبة ؛ فكأٌنػػو نيًسػػبى إلػػى   كي
ػػو قػػاؿ أبػػك زيػػد : األيٌمػػي مػػف الرجػػاؿ : َََعميػػو ، أم : ىػػك عمػػى مػػا كلدتػػو أيمُّ
ٌنػو عمػى مػا كلدتػو أيمُّػو ؛ ألقيؿ لو أٌمػي َََالعىًييُّ القميؿ الكبلـ الجافي الجمؼ

عميو مف قٌمة الكبلـ كعيجمة المساف ، كقيؿ لمنبػي محمػد صػمى ا عميػو كسػمَّـ 
األيٌمي ؛ ألٌف أيمَّة العرب لـ تكف تكتب كال تقرأ المكتكب ، بعثو ا رسػكالن كىػك 
مٌػة إحػدل آياتػو المعجػزة ؛ ألٌنػو ،  ال يكتب كال يقرأ مف كتاب ، ككانت ىػذه الخى

يتػػػػػو بآيػػػػػات صػػػػػمى  ػػػػػا مػػػػػع أيمّْ ا عميػػػػػو كسػػػػػمَّـ ، تػػػػػبل عمػػػػػييـ كتػػػػػاب ا منظكمن
  (ِ) مفصبلت ، كمكاعظ حكيمات((

كقاؿ الطبرم في تفسير الكجو الثاني : ))كذلؾ أٌف األيٌمي عند العػرب 
ىك الذم ال يكتب ، كأرل أٌنو قيؿ لؤليٌمي أيٌمي نسبة لو بأٌنػو ال يكتػب إلػى أيٌمػو 

في الرجاؿ دكف النساء ، فنيًسبى مف ال يكتػب كال يخػٌط مػف ؛ ألٌف الكتاب كاف 
الرجاؿ إلى أيمّْو في جيمو بالكتابة دكف أبيػو ، كمػا ذكرنػا عػف النبػي صػمى ا 
يَّػة ال نكتػب كال نحسػب ، ككمػا قػاؿ تعػالى :  عميو كسٌمـ مػف قكلػو : إٌنػا أيمَّػة أيمّْ

يّْيفى رىسيكالن  ﴾﴿ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي اأٍليمّْ ٍنييـٍ فإذا كاف معنى األيمّْػي مػا كصػفنا ،  مّْ

                                                 

(
ٔ

 4٘ٔ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 ٕٙٔ-ٔٙٔ/٠ٕٚٔظش ٌغاْ اٌعشا  ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ( دٙز٠ب اٌٍغج ألةٟ ِٕظٛس األص٘شٞ 
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ًمػٍنييـٍ ﴿كى فالذم أكلى بتأكيؿ اآلية ما قالػو النخعػي مػف أٌف معنػى قكلػو تعػالى : 
كمنيـ مىف ال يحسف أف يكتب(( ﴾أيمّْيُّكفى 

 (ُ)  
ي اسػػـ جػػػنس كلفػػػظ عػػػاـ ، كأٌف تبػػيف مػػػف تعريػػػؼ أىػػؿ المغػػػة أٌف األيٌمػػػ

الثبلثػػة كٌميػػا بمعنػػاه ، كلػػيس ىػػك بمعانييػػا ، كقػػد تبػػٌيف أٌف أىػػؿ الكجػػكه  األكجػػو
اختمقػػػكا ىػػػذه األكجػػػو الثبلثػػػة ؛ ألٌنيػػػـ درسػػػكىا دراسػػػة معككسػػػة ، فمػػػيس المػػػراد 

،  يتسمية األيميي بيذه األكجو كما فعمكا ، بػؿ المػراد تسػمية ىػذه األكجػو بػاأليمٌ 
 أم : ىي جميعيا كجو كاحد .

قاؿ الحيرم : ))باب أياـ معدكدات ، عمى ثبلثة أيَّاـ معدودات : -ٜ
 أكجو :

قىاليكٍا لىف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ  أحدىا : أربعكف يكمنا ، كقكلو تعالى : )كى
{ نظيرىا في آؿ عمراف )يعني قكلو تعالى : )ذىًلؾى َٖأىيَّامان مٍَّعديكدىةن(}البقرة : 

(}آؿ عمراف :  ًبأىنَّييـٍ قىاليكٍا لىف  { ِْتىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو
كالثاني : ثبلثكف يكمنا ، كقكلو تعالى : )أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو فىمىف كىافى 

(}البقرة :  رى ٍف أىيَّاـو أيخى مىى سىفىرو فىًعدَّةه مّْ ا أىٍك عى  {ًُْٖمنكيـ مًَّريضن
كٍا الٌموى ًفي أىيَّاـو كالثالث : ثبلثة أياـ ، كقكلو  تعالى : )كىاٍذكيري

(}البقرة :    (ِ){((َِّمٍَّعديكدىاتو
كالعديد : ...  قاؿ الخميؿ : ))عددتي الشيءى عدِّا : حسبتو كأحصيتو

 (ْ)كقاؿ الكاحدم : ))كالمعدكدة إذا أيطمقٍت ، كاف معناىا القميمة(((ّ) الكثرة((
لمقميؿ ، مقابمة لما ال يحصى كقاؿ الراغب : ))يقاؿ شيء معدكد كمحصكر 

                                                 

(
ٔ

 ٖٔٗ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

 ٖٓ( كجكه القرآف ص  ِ)

 َٕٔ( العيف ص ّ)

 ُْٔ/ُ( الكسيط  ْ)
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(}البقرة :  { كعمى ُِِكثرة ، نحك المشار إليو بقكلو تعالى : )ًبغىٍيًر ًحسىابو
كقاؿ الحمبي : ))ييذكر ( ُ){((َٖذلؾ قكلو تعالى : )ًإالَّ أىيَّامان مٍَّعديكدىةن(}البقرة : 

ٍكهي ًبثىمىفو لمقميؿ ؛ ألفَّ القميؿ ييعدُّ ، كالكثير ال ييعىدُّ ، كمنو قكلو تع شىرى الى : )كى
(}يكسؼ :  كىانيكٍا ًفيًو ًمفى الزَّاًىًديفى ـى مىٍعديكدىةو كى ))كقاؿ (ِ){((َِبىٍخسو دىرىاًى

الزجاج ك)معدكدات( يستعمؿ كثيرنا لمشيء القميؿ((
 (ّ)  

فقد أجمع أىؿ المغة كالتفسير عمى أفَّ )معدكدة( ك)معدكدات( ال 
ف عمى عدد معيَّف ، ال خ ف عمى ما أمكف عدُّه  كال عاـٌ  اٌص يدالَّ نَّما يدالَّ ، كا 

فجعميما بمعنى عدد معيَّف ، كما جاء في األكجو الثبلثة تحريؼ عاـ  ،تو لقمٌ 
كىك أفَّ األكجو المذككرة ال تعني  لداللة كؿٍّ منيما ، كثمة تحريؼ آخر خاٌص 

نَّما ىي أعداد مكصكفة  )المعدكدة( أك )المعدكدات( كما ادعى الحيرم ، كا 
بيما ، فاألربعكف يكمنا في الكجو األكؿ ال يعني األياـ المعدكدة ، بؿ ىك 
المكصكؼ باألياـ المعدكدة ، ككذلؾ الثبلثكف يكمنا ، كثبلثة األياـ في الكجو 

الث ال يعني كؿ منيما المعدكدات ،  بؿ ىما المكصكفاف الثاني كالث
بالمعدكدات ، كىذه ىي الطريقة المعككسة التي اتبعيا الكجكىيكف ال ختبلؽ 

 الكجكه ، كىي عدـ جعؿ المفظ بمعناه بؿ بمعنى المكصكؼ بو 
ف عمى مكصكؼ ميعيَّف ، أم :  كألفَّ المعدكدة كالمعدكدات ال يدالَّ

فقد اختمؼ أىؿ التفسير في تحديده في الشاىد القرآني عمى عدد ميعيَّف ، 
نفسو ، فقد جعؿ الحيرم األياـ المعدكدات في الكجو الثاني بمعنى ثبلثيف 
مىى سىفىرو  ا أىٍك عى يكمنا ، في قكلو تعالى : )أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو فىمىف كىافى ًمنكيـ مًَّريضن

( كقد اختمؼ رى ٍف أىيَّاـو أيخى أىؿ التأكيؿ في تحديدىا في ىذا الشاىد عمى  فىًعدَّةه مّْ
                                                 

 ّّٔ( المفردات ص ُ)

 ّٓ/ّ( عمدة الحفاظ  ِ)

 ُٖٔ/ُ( زاد المسير  ّ)
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قكليف ، األكؿ : أفَّ األياـ المعدكدات ، ىي صكـ ثبلثة أيَّاـ مف كؿ شير ، 
كىذا الذم فرضو ا عمى الناس مف الصياـ قبؿ أف يفرض عمييـ شير 

ثبلثيف  ، كأيَّامو ال تككف دائمنا إالٌ  رمضاف ، كالثاني : أنيا أياـ شير رمضاف
  (ُ)ا يكمن 

ككذلؾ األياـ المعدكدات التي جعميا الحيرم في الكجو الثالث بمعنى 
( فقد اختمفكا في  كٍا الٌموى ًفي أىيَّاـو مٍَّعديكدىاتو ثبلثة أياـ في قكلو تعالى :  )كىاٍذكيري
تحديد مكصكفيا عمى قكليف ، األكؿ : أنَّيا ثبلثة أياـ كىي أيَّاـ التشريؽ ، 

                                                         (ِ)اـ العشركالثاني : أنَّيا أيَّ 
عىؿى األيَّاـ المعدكدة في الكجو األكؿ بمعنى أربعيف يكمنا في  كقد جى

قىاليكٍا لىف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامان مٍَّعديكدىةن(}البقرة :  { كقكلو َٖقكلو تعالى : )كى
(}آؿ عمراف : تعالى : )ذىًلؾى ًبأىنَّ  ـٍ قىاليكٍا لىف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو يي

{ كأىؿ التفسير اختمفكا في تأكيؿ المعدكدة كالمعدكدات في ىاتيف اآليتيف ِْ
ا التي تمثؿ عدد األياـ التي عبدكا  عمى قكليف ، األكؿ : أنَّيا تعني أربعيف يكمن

يعتقده أغمب بني إسرائيؿ ، كالثاني : أنَّيا سبعة فييا العجؿ ، كىذا الذم كاف 
نَّما نيعذىب مكاف كؿ  أياـ ، ذلؾ بأنَّيـ قالكا : إنَّما الدنيا سبعة آالؼ يكـ ، كا 

ألؼ سنة يكمنا ، كىذا ما كاف يعتقده فريؽ منيـ 
(ّ)  

كقد تطرَّؽ أصحاب كتب متشابو القرآف إلى سرّْ اختبلؼ الصيغتيف 
قاؿ في سكرة البقرة : )ًإالَّ أىيَّامان مٍَّعديكدىةن( كفي سكرة آؿ  ، أفَّ ا سبحانو

                                                 

 َُٔ/ُكزاد المسير  ُٖٓ-ُٕٓ/ِ( ينظر : جامع البياف لمطبرم  ُ)

 ُٖٔ/ُ( ينظر : زاد المسير  ِ)

كمعػػػػػػاني القػػػػػػرآف  ِٕٓ-ِٔٓ/ّ،  ُْْ-ّْٖ/ُ( ينظػػػػػػر : جػػػػػػامع البيػػػػػػاف لمطبػػػػػػرم  ّ)
غرابػػػػػػػو لمزجػػػػػػػاج  كالكشػػػػػػػاؼ  ِْْ/ِ،  ُْٔ/ُكالكسػػػػػػػيط لمكاحػػػػػػػدم  َّّ/ُ،  ُْْ/ُكا 

  ُٔٓ/ُكالتحرير كالتنكير  ُِ-ُُ/ِكالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ُٗٓ/ُ
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( أدؿُّ عمى معنى القمٌ  ( فذكركا أفَّ )مىٍعديكدىاتو ة مف عمراف )ًإالَّ أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو
كٍا الٌموى ًفي  )مىٍعديكدىةن( لذلؾ استيعًممىٍت الصيغة األكلى في قكلو تعالى : )كىاٍذكيري

مىٍيًو أىيَّاـو مَّعٍ  ـى عى رى فىبل ًإٍث مىف تىأىخَّ مىٍيًو كى ـى عى ٍيًف فىبلى ًإٍث ؿى ًفي يىٍكمى ديكدىاتو فىمىف تىعىجَّ
ًف اتَّقىى(}البقرة :  (}البقرة : ًَِّلمى جُّ أىٍشييره مٍَّعميكمىاته { كقكلو تعالى : )اٍلحى

ـى المًَّو ًفي أىيَّاـو مٍَّعميكمى ُٕٗ كا اٍس يىٍذكيري (}الحج : { كقكلو تعالى : )كى { ِٕاتو
ره مٍَّرفيكعىةه } { ُّكاستيعًممىت الصيغة الثانية لمكثرة ، كقكلو تعالى : )ًفييىا سيري

نىمىاًرؽي مىٍصفيكفىةه }ُْكىأىٍككىابه مٍَّكضيكعىةه } ٍبثيكثىةه(}الغاشية : ُٓ{ كى رىاًبيُّ مى { كىزى
ا ٍعديكدىةن( تعبيرنا عمٌ { فجاء قكلو تعالى في سكرة البقرة :  )ًإالَّ أىيَّامان مَّ ُٔ-ُّ

قاؿ بو األكثركف الذيف قالكا بأنَّيـ ييعذىبكف أربعيف يكمنا ، كجاء قكلو تعالى في 
( تعبيرنا عمَّا قاؿ بو الفريؽ اآلخر الذيف  سكرة آؿ عمراف : )ًإالَّ أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو

ـٍ تى  رى ًإلىى الًَّذيفى أيٍكتيكٍا قالكا بأنَّيـ ييعذَّبكف سبعة أياـ ، لذلؾ قاؿ تعالى : )أىلى
ٍنييـٍ  لَّى فىًريؽه مّْ ـٍ ثيَـّ يىتىكى ـى بىٍينىيي نىًصيبنا مّْفى اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍكفى ًإلىى ًكتىاًب الٌمًو ًليىٍحكي

(}آؿ ِّكىىيـ مٍُّعًرضيكفى } ـٍ قىاليكٍا لىف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو { ذىًلؾى ًبأىنَّيي
 (ُ){ أم : أفَّ ذلؾ قكؿ فريؽ مف بني إسرائيؿ ِْ-ِّمراف ع

أكاف الحيرم ال يدرم بيذه المعمكمات التي جاءت في تفسير 
ىا الشاىديف المذككريف في كتب التفسير ككتب متشابو القرآف ؛ لذلؾ لـ يذكر 

 .  كلـ يفد منيا ، أـ كاف يدرم ؟
ذكر أىؿ الكجكه أفَّ )البعؿ( كرد في القػرآف الكػريـ عمػى البعؿ : -ٓٔ
 كجييف : 
االزكج كقكلو تعالى : )-ُ  {ِٕ(}ىكد : كىىىػذىا بىٍعًمي شىٍيخن

                                                 

ف فػػػي تكجيػػػو متشػػػابو كالبرىػػػا ِّ-ِِ( ينظػػػر : درة التنزيػػػؿ لمخطيػػػب اإلسػػػكافي ص  ُ)
ككشػػؼ المعػػاني فػػي متشػػابو  ْٔكمػػبلؾ التأكيػػؿ لمغرنػػاطي ص  ِّالقػػرآف لمكرمػػاني ص 

 ّّالمثاني البف جماعة الكناني ص 
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أىتىػٍدعيكفى الرب المعبكد مف دكف ا ، أك الصػنـ ، كقكلػو تعػالى : )-ِ
اًلًقيفى  كفى أىٍحسىفى اٍلخى تىذىري   (ُ){ُِٓ(}الصافات : بىٍعبلن كى

لراغػػب : ))كالبعػػؿ ىػػك الػػذكر مػػف الػػزكجيف ، كلمػػا تيصػػكّْر مػػػف قػػاؿ ا
عً  سائميا كالقائـ عمييػا ، سيػمّْي باسػمو كػؿ  ؿى الرجؿ االستعبلء عمى المرأة ، فجي

؛  الذم يتقربكف إليػو إلػى ا بعػبلن مستعؿ عمى غيره ، فسمَّى العرب معبكدىـ 
فػػػػالعرب لػػػػـ يسػػػػمكا البعػػػػؿ  (ِ) (((أىتىػػػػٍدعيكفى بىٍعػػػػبلن )العتقػػػػادىـ ذلػػػػؾ فػػػػي نحػػػػك : 

نَّما سمكا معبكدىـ بالبعؿ لما ذكػره ،  كقػاؿ الح مبػي : ))البعػؿ : بمعبكدىـ ، كا 
ػا : مالػؾ الشػيء كسػيده ؛ كذلػؾ أنَّيػـ تصػكركا مػف بعػؿ ...  الزكج كالبعؿ أيضن

 (ّ)الشػيء بعمىػو(( أنَّػو مالكيػا سػمكا ربَّ المرأة لما كاف مستكلينا عمييا كمسػتعمينا 
نَّما سمكا الزكج بالبعؿ لما ذكره .ككذلؾ لـ       يسـ العرب البعؿ بالزكج ، كا 
؛ بػػؿ ىمػػا  يككنػػا كجيػػيف لمبعػػؿال يصػػح أف صػػنـ المعبػػكد فػػالزكج كال 

كجيػػاف مختمقػػاف عػػف طريػػؽ دراسػػتيما دراسػػة معككسػػة ؛ ألفَّ القػػرآف الكػػريـ لػػـ 
بالزكج فػي يسـ البعؿ بالصنـ المعبكد مف دكف ا في مكضع ، كسمى البعؿ 

نَّمػػػا سػػػمَّى  كػػػبلِّ فعػػػؿ أصػػػحاب كتػػػب الكجػػػكه ، ك ، كمػػػا  مكضػػػع آخػػػر منيمػػػا  ا 
 بالبعؿ ، فيما إذف كجو كاحد 

 ذكر أىؿ الكجكه لمبقية خمسة أكجو : البقية : -ٔٔ

األكؿ : الثكاب ، أك بمعنى الماؿ الحبلؿ ، كقكلو تعالى : )بىًقيَّةي الٌمًو 
ـٍ ًإف كينتـي مٍُّؤمً  ٍيره لَّكي (}ىكد : خى  { أم : ثكاب ا ًٖٔنيفى

                                                 

(
ٔ

 4ٔٔٚٚجةةٖٛ اٌمةةشآْ ٌٍذ١ةةشٞ ص  4ٙ-4٘( ٠ٕظةةش : اٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ٌٍعغةةىشٞ ص 

١ةْٛ ص ِٕٚذخةب لةشث اٌع 2ٙٚٔض٘ةج األعة١ٓ ص  ٕٙٔٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص 

 .ٕٓٙ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  2ٔ

(
ٕ

 . ٕٓٙ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٕٓٔ/٠ٕٚٔظش : عّذث اٌذفاظ  4٘( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 . ٕٓٙ/٠ٕٕٚظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٕٓٔ/ٔ( عّذث اٌذفاظ 
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الثاني : القميؿ أك القمة ، أك قمة القكـ كالتبع ، كقكلو تعالى : )فىمىٍكالى 
ًف اٍلفىسىاًد ًفي األىٍرًض(}ىكد :  ـٍ أيٍكليكٍا بىًقيَّةو يىٍنيىٍكفى عى كًف ًمف قىٍبًمكي كىافى ًمفى اٍلقيري

ُُٔ } 
)اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي الثالث : الصمكات الخمس ، كقكلو تعالى : 

(}الكيؼ :  ٍيره أىمىبلن بّْؾى ثىكىابنا كىخى ٍيره ًعندى رى اتي خى اًلحى يىاًة الدٍُّنيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ اٍلحى
ْٔ } 

ا ًعندى الٌمًو  مى ـٍ يىنفىدي كى اًعندىكي الرابع : الدكاـ ، كقكلو تعالى : )مى
 {ٔٗبىاؽو(}النحؿ : 

لذاىب ، أك ما بقي مف الذاىب ، أك بمعنى الخامس : الباقي مف ا
ـي  ٍمًكًو أىف يىٍأًتيىكي ـٍ ًنًبيُّييـٍ ًإفَّ آيىةى مي قىاؿى لىيي ميراث األمكات ، كقكلو تعالى : )كى
كفى تىٍحًمميوي  بىًقيَّةه مّْمَّا تىرىؾى آؿي ميكسىى كىآؿي ىىاري ـٍ كى التَّابيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّبّْكي

(}البقرة :  اٍلمىآلًئكىةي  ٍؤًمًنيفى ـٍ ًإف كينتـي مُّ    (ٔ){ًِْٖإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىةن لَّكي
بقي الشيء يبقى بقاء ، كالبقاء : ثبات الشيء عمى حالو األكلى ، 

   (ٕ)كىك ضٌد الفناء 
البقية تعني البقية بعينيا أينما كردت في كتاب ا ، أٌما األكجو 

 المذككرة فمختمقة بطريقتيف : 
األكلى : طريقة الدراسة المعككسة : فقد جعؿ أىؿ الكجكه البقية في 
الكجو األكؿ بمعنى الثكاب ، أم : ثكاب ا ، أك بمعنى الماؿ الحبلؿ ، 
( قاؿ المفسركف في تفسير  ـٍ ًإف كينتـي مٍُّؤًمًنيفى ٍيره لَّكي كقكلو تعالى : )بىًقيَّةي الٌمًو خى

                                                 

كالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص  ُِٔ-ُِٓ( ينظػػػػػر : كجػػػػػكه القػػػػػرآف لمحيػػػػػرم ص  ُ)
 .ُِِ-َِِ/ِكبصائر ذكم التمييز  ٕٔ-ٕٓكنزىة األعيف ص ُِِ-ُُِ

 ِٔكالمفردات لمراغب  َُّكمقاييس المغة ص  ّٖ( ينظر : العيف ص  ِ)
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))أم : ما أبقى  (ٔ)ـ مف الحبلؿ خير لكـ((ىذه اآلية : ))يقكؿ : ما أبقى لك
كابف الجكزم نفسو الذم قاؿ  (ٕ)ا لكـ مف حبلؿ الرزؽ خير مف التطفيؼ((

قاؿ في زاده  : ))قكلو  (ٖ)بيذا الكجو كجعؿ البقية بمعنى الثكاب في نزىتو
( فيو ثمانية أقكاؿ : ـٍ ٍيره لَّكي  تعالى : ))بىًقيَّةي الٌمًو خى

ا لكـ مف الحبلؿ بعد إيفاء الكيؿ كالكزف خير مف  أحدىا : ما أبقى
 البخس .

 كالثاني : رزؽ ا خير لكـ 
 كالثالث : طاعة ا خير لكـ 

 كالرابع : حظكـ مف ا خير لكـ 
 الخامس : رحمة ا خير لكـ 
 السادس : كصية ا خير لكـ 

 السابع : ثكاب ا في اآلخرة خير لكـ 
 (ٗ) ا خير لكـ(( الثامف : مراقبة

فما قالو في النزىة أبطمو في الزاد ؛ ألفَّ ما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في 
باب التفسير ، كالحقيقة أفَّ المعنى : ما أبقاه ا لكـ مما أحمَّو ، كرضيو لكـ 
، فيك الباقي مف دكف ما لـ يحمَّو كلـ يرضو لكـ ، فالمعنى عاـ يشمؿ كؿ 

تي ذكرىا ابف الجكزم كغيرىا ، فالحبلؿ ىك الباقي مف دكف الحراـ األقكاؿ ال
، كرزؽ ا ىك الباقي مف دكف رزؽ غيره ، كطاعة ا ىي الباقية ثكابيا مف 

                                                 

قػػػػرآف كمعػػػػاني ال َُِ/ُِكينظػػػػر : جػػػػامع البيػػػػاف لمطبػػػػرم  َّْ/ُ( معػػػػاني القػػػػرآف  ُ)
عرابو لمزجاج   َِْ/ِكالكشاؼ لمزمخشرم  ٗٓ/ّكا 

  َِٖ( تفسير غريب القرآف البف قتيبة ص  ِ)

 ٕٔ( ينظر : نزىة األعيف ص  ّ)

 ُُْ/ْ( زاد المسير  ْ)
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دكف ثكاب طاعة غير ا ، كحظ ا ، كرحمتو ، ككصيتو ، كثكابو ، 
 كمراقبتو ، ىي الباقية خيرىا مف دكف سكاىا 

لكجو الثاني بمعنى القميؿ أك القمة ، أك قمة القكـ كجعمكا البقية في ا
ـٍ أيٍكليكٍا بىًقيَّةو يىٍنيىٍكفى  كًف ًمف قىٍبًمكي كالتبع ، في قكلو تعالى : )فىمىٍكالى كىافى ًمفى اٍلقيري
ًف اٍلفىسىاًد ًفي األىٍرًض(  قاؿ الزجاج في تفسير قكلو تعالى : )أيٍكليكٍا بىًقيَّةو( :  عى

أك ))أكلك ( ٔ) تمييز ، كيجكز أف يككف معناه : أكلك طاعة(())معناه : أكلك 
كالصحيح أف يككف المعنى : أكلك بقية مف تمييز ، أك طاعة ، أك  (ٕ)ديف((

كقاؿ  (ٖ)ديف ، قاؿ الطبرم : ))يقكؿ : ذك بقية مف الفيـ كالعقؿ((
الزمخشرم : ))أكلك فضؿ كخير ، كسيمّْي الفضؿ كالجكدة بقية ؛ ألفَّ الرجؿ 
يستبقي مما يخرجو أجكده كأفضمو ، فصار مثبلن في الجكدة كالفضؿ ، كيقاؿ 
فبلف مف بقية القـك ، أم : مف خيارىـ ، كمنو قكليـ في الزكايا خبايا ، كفي 

كقاؿ ابف عطية : ))ك)بقية( ىنا يراد بيا النظر كالعقؿ  (ٗ)الرجاؿ بقايا((
نَّما قيؿ )بقية( أل تيا كالحـز كالثبكت في الديف ، كا  فَّ الشرائع كالدكؿ كنحكىا قيكَّ

ليا ، ثـ ال تزاؿ تضعؼ ، فمف ثبتى في كقت الضعؼ ، فيك بقية  في أكَّ
كابف الجكزم نفسو الذم قاؿ بيذا الكجو كجعؿ البقية  (٘)الصدر األكؿ((

قاؿ في زاده : ))كفي معنى : )أيٍكليكٍا بىًقيَّةو( ثبلثة  (ٙ)بمعنى القميؿ في نزىتو
كالثاني : أكلك تمييز ، كالثالث : أكلك َََدىا : أكلك ديفأقكاؿ ، أح

                                                 

عرابو لمزجاج  ُ)  ٕٔ/ّ( معاني القرآف كا 

 ُُّ/ْكينظر : زاد المسير البف الجكزم  ٕٗٓ/ِ( الكسيط لمكاحدم  ِ)

 ُٓٔ/ٖف ( جامع البيا ّ)

  َِْ/ِ( الكشاؼ  ْ)

 ُِْ/ّ( المحرر الكجيز  ٓ)

 ٕٔ( ينظر : نزىة األعيف ص  ٔ)
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فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يقؿ بو في باب التفسير ، كالغالب  (ٔ)طاعة((
 فيما بقي مف الشيء أفَّ يككف أفضؿ كأقؿ مما لـ يبؽ منو .

كجعمكا البقية في الكجو الثالث بمعنى الصمكات الخمس في قكلو 
بّْؾى تعالى : )اٍلمىاؿي  ٍيره ًعندى رى اتي خى اًلحى يىاًة الدٍُّنيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى

( الباقيات الصالحات كحدىا تعني الصمكات الخمس ؟!  ٍيره أىمىبلن ثىكىابنا كىخى
كالصكـ كالزكاة كالحج كغيرىا أليست مف الباقيات الصالحات ؟! كمف 

ٍعؿي العاـ بمعنى الخاص ،  التحريؼ في الداللة ، كاليدـ في قكاعد المغة جى
(}الكيؼ :  اتي اًلحى { أم : ْٔقاؿ الراغب : ))كقكلو تعالى : )كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ

ما يبقى ثكابو لئلنساف مف األعماؿ ، كقد فيسّْر بأنَّيا الصمكات الخمس ، 
دي  بيا كجو  كقيؿ : ىي سبحاف ا كالحمد  ، كالصحيح أنَّيا كؿ عبادة ييقصى
(}ىكد :  ـٍ ٍيره لَّكي  (ٕ){((ٖٔا تعالى ، كعمى ىذا قكلو تعالى : )بىًقيَّةي الٌمًو خى

 ) اتي اًلحى كابف الجكزم نفسو الذم قاؿ بيذا الكجو ، كجعؿ )كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ
فاؿ في زاده : ))قكلو تعالى :  (ٖ)بمعنى الصمكات الخمس في نزىتو

اًلحى  ( فييا خمسة أقكاؿ :)كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ  اتي
 أحدىا : أنَّيا سبحاف ا ، كالحمد  ، كال إلو إاٌل ا ، كا أكبر 

كالثاني : أنَّيا ال إلو إاٌل ا ، كا أكبر ، ، كالحمد  ، كال قكة إاٌل 
 با .

 الثالث : أنَّيا الصمكات الخمس .
 الرابع : الكبلـ الطيّْب .

                                                 

 ُُّ/ْ( زاد المسير  ُ)

 ِٔ( المفردات ص  ِ)

 ٕٔ( ينظر : نزىة األعيف ص  ّ)



415 

 

 (ٔ)أعماؿ الحسنات(( الخامس : ىي جميع
فالكجو الذم قالو في النزىة أبطمو في الزاد ؛ ألفَّ ما عيَّنو في باب الكجكه لـ 

ؿ التي قاليا القكؿ الخامس ؛ ايعيّْنو في باب التفسير ، كالصحيح  مف األقك 
ألفَّ المراد مف الباقيات الصالحات ما يبقى ثكابو لئلنساف ، كتشمؿ جميع 

 األعماؿ الصالحة .
كاألكجو الثبلثة المذككرة : الثكاب أك الماؿ الحاؿ ، كالقميؿ أك القٌمة ،  

كالصمكات الخمس ، ال تعني البقية بؿ ىي المكصكفات بالبقية ، أم : ليس 
المراد جعؿ البقية بمعاني ىذه األكجو ، بؿ المراد جعؿ معاني ىذه األكجو 

ا بمعنى البقية ، كليس بمعنى البقية ، فيي جميعيا كجو كاحد ؛ ألٌنيا جميعي
البقية بمعانييا ، كالتحريؼ الحاصؿ أٌنيـ لـ يجعمكا البقية بمعناىا بؿ بمعاني 

 المكصكفات بيا 
فقد جعمكا البقية في الكجو  الباقي والدائـ :الثانية : طريقة الترادؼ ،  

مىا ًعندى المٌ  ـٍ يىنفىدي كى اًعندىكي ًو بىاؽو( كبيف الرابع بمعنى الدكاـ في قكلو تعالى : )مى
ف كاف مف مرادفاتو كأقرب المعاني  الدكاـ كالبقاء فرؽ كاضح في الداللة ، كا 
إليو ، كىذا ما تممسو في كتب المغة نفسيا ، فقد قالكا كما تقدـ في البقاء : 

ك))البقاء : ثبات الشيء عمى (ٕ)))كبقي الشيء يبقى بقاء ، كىك ضد الفناء((
))كالبقية : ما يبقى عند زكاؿ ما كانت  (ٖ) فناء((حالو األكلى ، كىك يضادُّ ال
كقالكا في الدكاـ :  (٘) ))كالبقاء : عدـ الفناء(( (ٗ)معو البقية جممة كاحدة((

                                                 

 َُُ/ٓ( زاد المسير  ُ)

 .ّٖ( العيف لمخميؿ ص  ِ)

 َِِ/ِكينظر : بصائر ذكم التمييز  ِٔ( المفردات ص  ّ)

  ٕٔ( نزىة األعيف ص  ْ)

 ُِٖ/ُ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ٓ)
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))ماء دائـ : ساكف ، كالدكاـ مصدر داـ يدكـ، كداـ الماء يدكـ دكمنا ، كأدمتو 
ك))أصؿ الدكاـ السككف  (ٔ) إدامة : إذا سكَّنتو ، ككؿ شيء سكَّنتو فقد أدمتو((

 ، يقاؿ : داـ الماء ، أم : سكف ، كنييي أف يبكؿ اإلنساف في الماء الدائـ((

كالديمة َََ))كالديمة : مطر يككف مع سككف (ٖ) ))أم : الماء الساكف(( (ٕ)
كمنو قيؿ لمماء يسكف َََمف المطر الذم ال رعد فيو ، كال برؽ تدـك يكميا

كيقاؿ لمطائر إذا صؼَّ َََر يدكـ : سكفكداـ البحَََكال يجرم دائـ
ـي : قد دكَّـ  جناحيو في اليكاء كسكَّنيما كلـ يحركيما ، كما تفعؿ الًحدىأي كالٌرخى

الطائر تدكيمنا ، كسيمّْي تدكيمنا لسككنو كتركو الخفقاف بجناحيو((
 (ٗ)   

فالفرؽ بيّْف بيف البقاء كالدكاـ ، فدكاـ الشيء سككنو كلزكمو عمى 
ا ًعندى  حالو ، مى ـٍ يىنفىدي كى اًعندىكي فالمراد مف البقاء البقاء بعينو في قكلو تعالى : )مى

 الٌمًو بىاؽو( ألنَّو جاء ليككف ضدَّ النفاد ، كضد الفناء 
كجعمكا البقية قي الكجو الخامس بمعنى : الباقي مف الذاىب ، أك ما 

ـٍ ًنًبيُّيي  قىاؿى لىيي ـي بقي مف الذاىب في قكلو تعالى : )كى ٍمًكًو أىف يىٍأًتيىكي ـٍ ًإفَّ آيىةى مي
كفى تىٍحًمميوي  بىًقيَّةه مّْمَّا تىرىؾى آؿي ميكسىى كىآؿي ىىاري ـٍ كى التَّابيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّبّْكي
( كىذا ىك عيف المعنى لمبقية  ٍؤًمًنيفى ـٍ ًإف كينتـي مُّ  اٍلمىآلًئكىةي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىةن لَّكي

كالبقية ال تعني الثكاب ، أك الماؿ الحبلؿ ، أك القمة ، أك فالباقي 
الصمكات الخمس ، أك الدكاـ ، كما جاء في كتب الكجكه ، أك الجكدة ، أك 
رزؽ ا ، أك طاعة ا ، أك الحظ مف ا  ، أك رحمة ا ، أك كصية ا ، 

كت في الديف ، كما أك مراقبة ا ، أك النظر ، أك العقؿ ، أك الحـز ، أك الثب
                                                 

  َُّ( العيف لمخميؿ ص  ُ)

  ُِٖ( المفردات ص  ِ)

 ِّ/ِ( عمدة الحفاظ  ّ)

 َّّ-ِّٗ/ٓ( لساف العرب  ْ)
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نَّما تعني ما بقي مف الشيء ، فالشيء الباقي ، أك  جاء في كتب التفسير ، كا 
البقية : ىك الباقي مف دكف نظائره ، بمعنى أفَّ نظائرة لـ تبؽ كبقي ىك مف 
دكنيا ، أم : زالت كىك لـ يزيؿ مف دكنيا ، ىذه ىي داللة الباقي كمشتقاتيا 

تاب ا ، فجعميا بالمعاني المذككرة كغيرىا في المغة كأينما كردت في ك
تحريؼ لداللتيا ، حتى إنَّو ال عبلقة لمباقي كالبقية بالفضائؿ كأمكر الخير 
التي اقترنت بيا في شكاىد كتب الكجكه كالتفسير ، فقد يككف ما بقي شرِّا 

ٍرعىى كىأىنَّيي  ازي نىٍخؿو كالذم لـ يبؽ ، كقكلو تعالى : )فىتىرىل اٍلقىٍكـى ًفييىا صى ـٍ أىٍعجى
اًكيىةو }  {ٖ-ٕ{ فىيىٍؿ تىرىل لىييـ مّْف بىاًقيىةو(}الحاقة : ٕخى

 ذكر أىؿ الكجكه لمبيت كاحدنا كعشريف كجينا :البيت والبيوت : -ٕٔ

ثىابىةن لّْمنَّاًس كىأىٍمنان  عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى األكؿ : الكعبة ، كقكلو تعالى : )كىاً 
اًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى كىاتًَّخذيكٍا ًمف  ٍسمى ـى كىاً  ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي مِّى كىعى ـى ميصى مَّقىاـً ًإٍبرىاًىي

كًد(}البقرة :   {ًُِٓلمطَّاًئًفيفى كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكًَّع السُّجي
الثاني : بيت إبراىيـ عميو السبلـ ، كقكلو تعمى : )رىٍحمىتي الٌمًو 

مىٍيكي  بىرىكىاتيوي عى  {ّٕـٍ أىٍىؿى اٍلبىٍيًت(}ىكد : كى
ا ييًريدي  الثالث : بيت محمد صمى ا عميو كسمـ ، كقكلو تعالى : )ًإنَّمى

ـٍ تىٍطًييرنا(}األحزاب :  كي ييطىيّْرى ـي الرٍّْجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت كى نكي  { ّّالمَّوي ًلييٍذًىبى عى
ًفٍر ًلي الرابع : سفينة نكح عميو السبلـ ، كقكلو تعالى : )رىبّْ اغٍ 

ًلٍمميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىال تىًزًد الظَّاًلًميفى ًإال  ؿى بىٍيًتيى ميٍؤًمننا كى ًلمىف دىخى ًلكىاًلدىمَّ كى كى
 { يعني : سفينتي ، كيقاؿ : ديني ِٖتىبىارنا(}نكح : 

دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفي  الخامس : بيت عزيز مصر ، كقكلو تعالى : )كىرىاكى
 {ِّف نٍَّفًسًو(}يكسؼ : بىٍيًتيىا عى 

ـٍ  السادس : بيت عمراف أبي مكسى ، كقكلو تعالى : )فىقىالىٍت ىىٍؿ أىديلُّكي
(}القصص :  ـٍ لىوي نىاًصحيكفى ـٍ كىىي مىى أىٍىًؿ بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي لىكي  {ُِعى
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السابع : البيت المعمكر : كقكلو تعالى : )كىاٍلبىٍيًت اٍلمىٍعميكًر(}الطكر : 
ْ } 

تىٍنًحتيكفى ًمفى الثام ف : البيكت بمعنى العمراف ، كقكلو تعالى : )كى
(}الشعراء :   { ُْٗاٍلًجبىاًؿ بيييكتنا فىاًرًىيفى

ٍينىا ًإلىى  التاسع : البيكت بمعنى المساجد ، كقكلو تعالى : )كىأىٍكحى
ا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكٍا بييي  ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكٍا ميكسىى كىأىًخيًو أىف تىبىكَّءىا ًلقىٍكًمكيمى كتىكي

(}يكنس :  ٍؤًمًنيفى بىشًّْر اٍلمي { كقكلو تعالى : )ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىف ٕٖالصَّبلىةى كى
اًؿ(}النكر :  ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي ييسىبّْحي لىوي ًفييىا ًباٍلغيديكّْ كىاألصى  { ّٔتيٍرفىعى كى

ـٍ  العاشر : بيكت مف مدر ، كقكلو تعالى : عىؿى لىكيـ مّْف بيييكًتكي )كىالٌموي جى
عىؿى لىكيـ مّْف َٖسىكىننا(}النحؿ :  { كىذا الشاىد ىك ضمف قكلو تعالى : )كىالٌموي جى

يىٍكـى  ـٍ كى ميكًد األىٍنعىاـً بيييكتنا تىٍستىًخفُّكنىيىا يىٍكـى ظىٍعًنكي عىؿى لىكيـ مّْف جي ـٍ سىكىننا كىجى بيييكًتكي
مىتى  ـٍ كى ًتكي (}النحؿ : ًإقىامى ًمٍف أىٍصكىاًفيىا كىأىٍكبىاًرىىا كىأىٍشعىاًرىىا أىثىاثنا ًإلىى ًحيفو  {َٖاعنا كى

عىؿى لىكيـ مّْف  الحادم عشر : الخياـ ، كالفساطيط ، كقكلو تعالى : )كىجى
ميكًد األىٍنعىاـً بيييكتنا(}النحؿ :   {َٖجي

يُّيىا الًَّذيفى الثاني عشر : البيكت بمعنى المنازؿ ، كقكلو تعالى : )يىا أى 
(}النكر :  ـٍ ميكا بيييكتنا غىٍيرى بيييكًتكي نيكا ال تىٍدخي ـٍ ِٕآمى مىٍيكي { كقكلو تعالى : )لٍَّيسى عى

ميكا بيييكتنا غىٍيرى مىٍسكيكنىةو(}النكر :  نىاحه أىف تىٍدخي مىى ِٗجي { كقكلو تعالى : )لىٍيسى عى
رىجه كىال  مىى األٍعرىًج حى رىجه كىال عى ـٍ األٍعمىى حى مىى أىنفيًسكي رىجه كىال عى مىى اٍلمىًريًض حى عى

ـٍ أىٍك  ـٍ أىٍك بيييكًت ًإٍخكىاًنكي ـٍ أىٍك بيييكًت أيمَّيىاًتكي ـٍ أىٍك بيييكًت آبىاًئكي أىف تىٍأكيميكا ًمف بيييكًتكي
ـٍ أىٍك بيييكًت أىٍخكى  ـٍ أىٍك بيييكًت عىمَّاًتكي ـٍ أىٍك بيييكًت أىٍعمىاًمكي كىاًتكي ـٍ أىٍك بيييكًت بيييكًت أىخى اًلكي

ًميعنا  نىاحه أىف تىٍأكيميكا جى ـٍ جي مىٍيكي ـٍ لىٍيسى عى ًديًقكي وي أىٍك صى مىٍكتـي مَّفىاًتحى ـٍ أىٍك مىا مى االًتكي خى
ـٍ تىًحيَّةن مٍّْف ًعنًد المًَّو ميبىارىكىةن طىيّْبىةن  مىى أىنفيًسكي مّْميكا عى ٍمتـي بيييكتنا فىسى  أىٍك أىٍشتىاتنا فىًإذىا دىخى

ـٍ تىٍعًقميكف(}النكر :  ـي األيىاًت لىعىمَّكي  { ُٔكىذىًلؾى ييبىيّْفي المَّوي لىكي
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الثالث عشر : البيت يعني المنزؿ في الجنة ، كقكلو تعالى : )ًإٍذ 
نًَّة(}التحريـ :   { تريد منزالن في الجنة ُُقىالىٍت رىبّْ اٍبًف ًلي ًعندىؾى بىٍيتنا ًفي اٍلجى

ر ، أك الحجرات كقكلو تعالى : الرابع عشر : البيكت ي عني الحيجي
اًىًميًَّة األكلىى كىأىًقٍمفى الصَّبلةى كىآًتيفى الزَّكىاةى  قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ كىال تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى )كى

ـي الرٍّْجسى أىٍىؿى اٍلبىيٍ  نكي ا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى عى ـٍ كىأىًطٍعفى المَّوى كىرىسيكلىوي ًإنَّمى كي ييطىيّْرى ًت كى
ًة ًإفَّ المَّوى كىافى ّّتىٍطًييرنا } ا ييٍتمىى ًفي بيييكًتكيفَّ ًمٍف آيىاًت المًَّو كىاٍلًحٍكمى { كىاٍذكيٍرفى مى

ًبيرنا(}األحزاب :   {ّْ-ّّلىًطيفنا خى
الخامس عشر : البيكت بمعنى السجكف ، كقكلو تعالى : )كىالبلًَّتي 

ـٍ فىًإف شىًيديكٍا يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمف  نكي مىٍيًيفَّ أىٍربىعةن مّْ ـٍ فىاٍستىٍشًيديكٍا عى نّْسىآًئكي
فَّاىيفَّ اٍلمىٍكتي أىٍك يىٍجعىؿى الٌموي لىييفَّ  تَّىى يىتىكى فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت حى

 { يعني : فاحبسكىفَّ في السجكف  ُٓسىًبيبلن(}النساء : 
بُّؾى  السادس عشر : البيت بمعنى العش ، كقكلو تعالى : )كىأىٍكحىى رى
(}النحؿ :  ًممَّا يىٍعًرشيكفى ًر كى ًمفى الشَّجى ًإلىى النٍَّحًؿ أىًف اتًَّخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى

ذيكا ًمف ديكًف المًَّو ٖٔ ثىؿي الًَّذيفى اتَّخى { يعني : األعشاش ، كقكلو تعالى : )مى
فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىنكىبيكًت لىٍك كىانيكا أىٍكلً  ذىٍت بىٍيتنا كىاً  ثىًؿ اٍلعىنكىبيكًت اتَّخى يىاء كىمى

(}العنكبكت :   { أم : نسجٍت عشِّا ، كىذا قكؿ الدامغاني  ُْيىٍعمىميكفى
السابع عشر : البيكت بمعنى الكيكؼ كالغيراف ، كقكلو تعالى : 

كىانيكٍا يىٍنًحتي  (}الحجر : )كى { يعني كيكفنا كغيراننا ِٖكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا آًمًنيفى
كىذا قكؿ الدامغاني ، كابف الجكزم ، كالفيركزآبادم ، كقد جعؿ الحيرم مف 
تىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا  قبميـ البيكت بمعنى العمراف ، في قكلو تعالى : )كى

(}الشعراء :   ا جاء في الكجو الثامف { كمُْٗفىاًرًىيفى
الثامف عشر : البيت يعني البيت بعينو ، كقكلو تعالى : )كىاٍلبىٍيًت 

  {ْاٍلمىٍعميكًر(}الطكر : 
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دىٍتوي الًَّتي ىيكى  التاسع عشر : البيت يعني الممؾ ، كقكلو تعالى : )كىرىاكى
ا قكؿ { يعني : في ممكيا كحرمتيا ، ىذًِّفي بىٍيًتيىا عىف نٍَّفًسًو(}يكسؼ : 

الدامغاني ، كجعؿ الحيرم قبمو ىذا الشاىد نفسو بمعنى : بيت عزيز مصر ، 
 كما جاء في الكجو الخامس 

نىاحه  ـٍ جي مىٍيكي العشركف ، البيكت يعني الخانات ، كقكلو تعالى : )لٍَّيسى عى
ميكا بيييكتنا غىٍيرى مىٍسكيكنىةو(}النكر :  { يعني الخانات ، ىذا قكؿ ِٗأىف تىٍدخي

مغاني ، كابف الجكزم ، كالفيركزآبادم ، كقد جعؿ الحيرم قبميـ ىذا الدا
 الشاىد نفسو بمعنى المنازؿ كما جاء في الكجو الثاني عشر

الكاحد كالعشركف : البيت بمعنى الدار المعركفة ، كقكلو تعالى : 
مىف يىٍخريٍج ًمف بىٍيًتًو مييىاًجرنا ًإلىى الٌمًو كىرىسيكًلًو(}النساء :                           (ٔ) {ََُ)كى

قاؿ الخميؿ : ))تقكؿ : بتُّ أصنع كذا : إذا كاف بالميؿ ، كبالنيار : 
)) كقاؿ ابف فارس : ))الباء كالياء كالتاء أصؿ كاحد ، كىك المأكل  (ٕ) ظمتي

كالمآب ، كمنو يقاؿ لبيت الشعر بيت عمى التشبيو ؛ ألنَّو مجمع الحركؼ 
لبيت عياؿ الرجؿ كالذيف يبيت عندىـ ، كبيَّتى األمرى : كاأللفاظ كالمعاني ، كا

إذا دبَّره ليبلن ، قاؿ تعالى : )ًإٍذ ييبىيّْتيكفى مىا الى يىٍرضىى ًمفى اٍلقىٍكًؿ(}النساء : 
كقاؿ الراغب : ))كأصؿ البيت مأكل  (ٖ) { أم : يجتمعكف في بيكتيـ((َُٖ

ا يقاؿ : ظؿَّ بالنيار ، ثـ يقاؿ اإلنساف ؛ ألنَّو يقاؿ : بات : أقاـ بالميؿ ، كم
لممسكف بيت مف غير اعتبار الميؿ فيو ، كجمعو : أبيات كبيكت ، لكف 

                                                 

كالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص  ُُٕ-ُُٔ( ينظػػػػػر : كجػػػػػكه القػػػػػرآف لمحيػػػػػرم ص  ُ)
كبصػائر ذكم  ٕٗ-ٕٕكمنتخب قػرة العيػكف ص  ٕٗ-ٕٕكنزىة األعيف ص  َُِ-ُُٖ

 ُٕٗ-ُٔٗ/ِالتمييز 

 ٔٗ( العيف ص  ِ)

 َُِ( مقاييس المغة ص  ّ)
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البيكت بالسكف أخص ، كاألبيات بالشعر ، كيقع ذلؾ عمى المتخذ مف حجر 
فػ))البيت : مأكل  (ٔ)، كمدر ، كصكؼ ، ككبر ، كبو شيبّْو بيت الشعر((

ف اإلنساف ليبلن ، ىذا أصمو الشتق َـّ أيطًمؽ عمى كؿ منزؿ كا  اقو مف البيتكنة ، ث
لـ يكف بالميؿ ، كقيؿ : أصمو مصدر ، يقاؿ : بات يبيت بيتنا، كسكاء كاف 

أنَّو غمب في  كه ، أـ مف صكؼ أـ مف شعر ، إالٌ مبنيِّا بالمبف كنح
كقاؿ ابف الجكزم : ))ما يأكم إليو اإلنساف ؛ ليقيو الحر كالبرد ،  (ٕ)المبني((

كىك في تعارؼ أىؿ األبنية أرض عمييا دائر مف البناء يظمو سقؼ ، كفي 
تعارؼ العرب كأصحاب الكبر دائر مف صكؼ أك غير ذلؾ ، يظمو سقؼ 

 (ٖ) مف جنسو((
ٌياه في كالدليؿ عمى أفَّ البيت ليس مف األلفاظ المشتركة جعميـ إ

الكجو الثامف عشر ، كالكاحد كالعشريف يعني البيت بعينو ، أك الدار المعركفة 
قرارنا بأفَّ  ا بو ، كيعدُّ اعترافنا كا  ؛ ألفَّ ىذا يعني أفَّ لمبيت معنى مستقبلِّ خاصِّ
ر ،  معاني الكجكه المنسكبة إليو ال تعني الببيت بعينو ، بؿ تعني معاني أيخى

يا بألفاظيا ، فجعؿ البيت بمعاني الكجكه المذككرة ال ييعدُّ كىي التي عيبّْر عن
تحريفنا ظاىرنا فحسب ، بؿ ييعدُّ تحريفنا قد أيًقرَّ بو عندما أيًقرَّ بأفَّ معاني الكجكه 

 المنسكبة إلى البيت ال تعني البيت .
فجعميـ البيت في الكجو الثامف عشر ، كالكاحد كالعشريف يعني البيت 

ينو ، بؿ ىي كجكه مختمقة أٌف الكجكه الباقية ال تعني البيت بعبعينو ، يعني 
 : أربع طرائؽب

                                                 

 َٕ-ٗٔ( المفردات ص  ُ)

 ِْْ-ُّْ/ُ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ِ)

 ٕٕكمنتخب قرة العيكف ص  ٕٕة األعيف ص ( نزى ّ)
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األكلى : طريقة الدراسة المعككسة : فقد جعمكا البيت في الكجو األكؿ 
ثىابىةن لّْمنَّاًس كىأىٍمنان كىاتًَّخذيكٍا  عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى بمعنى الكعبة في قكلو تعالى : )كىاً 

ٍسمىاًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى ًلمطَّاًئًفيفى ًمف مَّقىاـً ًإبٍ  ـى كىاً  مِّى كىعىًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي ـى ميصى رىاًىي
كًد(  كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكًَّع السُّجي

قاؿ ابف فارس : ))الكاؼ كالعيف كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى نتكٍّ 
طرفي  كارتفاع في الشيء ، مف ذلؾ الكعب ، كعب الرجؿ ، كىك عظـ

الساؽ عند ممتقى القدـ كالساؽ ، كالكعبة بيت ا تعالى ، يقاؿ : سيمّْيى لنتكّْه 
كقاؿ  (ٔ) كارتفاعو ، كذك الكىعبات ، بيت لربيعة ، كانكا يطكفكف بو((

الراغب : ))كالكعبة : كؿ بيت عمى ىيئتو في التربيع ، كبيا سيمّْيت الكعبة ، 
كقاؿ الحمبي : ))كقيؿ :  (ٕ) بني ربيعة((كذك الكىعبات : بيت في الجاىمية ل

سميت الكعبة كعبة ؛ ألنَّيا عمى ىيئتيا في التربيع ، ككؿ بيت ميٌربَّع فيك 
كعبة ، كقيؿ سيمّْيت كعبة الرتفاعيا ، ككؿ ما ارتفع فيك كعبة ، كفبلف 
جالس في كعبتو ، أم : في غرفتو كبيتو ، ك)اؿ( في الكعبة لمغمبة ، كيي 

فالقرآف الكريـ ما أراد أف يذكر لفظ الكعبة ؛ ألفَّ داللتيا  (ٖ) (في المدينة(
عىؿى الٌموي اٍلكىٍعبىةى  حسية شكمية ، كقد كردت في مكضعيف في قكلو تعالى : )جى

ا لّْمنَّاًس(}المائدة :  ـى ًقيىامن رىا { كفي قكلو تعالى :  )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ٕٗاٍلبىٍيتى اٍلحى
نيكٍا الى تىٍقتي  ا قىتىؿى ًمفى آمى ٍثؿي مى زىاء مّْ مىف قىتىمىوي ًمنكيـ مُّتىعىمّْدنا فىجى ـه كى ري ٍيدى كىأىنتيـٍ حي ميكٍا الصَّ

ـي مىسىاًكيفى أىك  ـٍ ىىٍدينا بىاًلغى اٍلكىٍعبىًة أىٍك كىفَّارىةه طىعىا ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو مّْنكي النَّعىـً يىٍحكي
بىاؿى  ا لّْيىذيكؽى كى ـي الٌموي  عىٍدؿي ذىًلؾى ًصيىامن ادى فىيىنتىًق مىٍف عى مىؼ كى فىا الٌموي عىمَّا سى أىٍمًرًه عى

(}المائدة :  { فمـ ترد الكعبة إاٌل في ىذيف ًٓٗمٍنوي كىالٌموي عىًزيزه ذيك اٍنًتقىاـو
                                                 

 ُُٖ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُْٓ( المفردات ص  ِ)

 َِْ/ّ( عمدة الحفاظ  ّ)
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المكضعيف ، فاآلية األكلى كانت في سياؽ تعريفيا ككصفيا بأنَّيا البيت 
رة كعقاب لمف خالؼ في الحـر الحراـ ، ككردت الثانية في سياؽ قضاء كفا

ا ببمكغ اليدم الكعبة كأغفمت  أمرنا مف أكامر ا ، كما أفَّ في اآلية تصريحن
ذكر صاحبو ، فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ البيت ؛ ألنَّو أراد داللتو ، كىك أنَّو 
جعمو ا مأكل لمف أراد أف يبتغي فيو فضؿ ا كرضكانو ، كتكحيده في 

ا ، أك عمرة ، أك طكافنا ، أك اعتكافنا ، أك صبلة ، عبادتو ، كل مف أراد حجِّ
لذلؾ لـ يستعمؿ الكعبة بؿ استعمؿ البيت ليذه الداللة ، التي تممسيا في 

 الشاىد المذككر ، كفي كؿ مكاضع كركده في كتاب ا .
فالقرآف الكريـ استعمؿ البيت بمفظو ال بمفظ الكعبة ، ألنَّو أراد أف 

ى المأكل الذم يأكم إليو المؤمنكف ، ال مف أجؿ أف يبيتكا فيو يككف بمعن
نَّما مف أجؿ أف يبتغكا فيو فضؿ ا كرضكانو ، فجعمو بمعنى  كيسكنكا ، كا 
الكعبة ذات الداللة الحسية الشكمية تحريؼ لداللة النص القرآني ، ىذا مف 

ة ، كما فعؿ جية كمف جية أخرل فإفَّ القرآف الكريـ لـ يسَـّ البيت بالكعب
نَّما سمَّى الكعبة بالبيت الحراـ ، كالدليؿ عمى ذلؾ  أصحاب كتب الكجكه ، كا 
ـى ًقيىامنا لّْمنَّاًس( كلـ يقؿ :  رىا عىؿى الٌموي اٍلكىٍعبىةى اٍلبىٍيتى اٍلحى أنَّو سبحانو قاؿ : )جى

ا لّْمنَّاًس ، فيككف ـى اٍلكىٍعبىةى ًقيىامن رىا عىؿى الٌموي اٍلبىٍيتى اٍلحى ىناؾ تحريؼ ثاف ، كىك  جى
 قمب المعنى المراد كعكسو 

كجعمكا البيت في الكجو الرابع بمعنى سفينة نكح عميو السبلـ ، في 
ًلٍمميٍؤًمًنيفى  ؿى بىٍيًتيى ميٍؤًمننا كى ًلمىف دىخى ًلكىاًلدىمَّ كى قكلو تعالى : )رىبّْ اٍغًفٍر ًلي كى

 تىبىارنا(كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىال تىًزًد الظَّاًلًميفى ًإال 
كالبيت معناه معركؼ ، ككذلؾ السفينة ، فيما معنياف مختمفاف ، 
فجعؿ البيت بمعنى السفينة تحريؼ ظاىر ، كقد يقاؿ : إنَّو ليس المراد جعؿ 
نَّما تشبيو السفينة بالبيت ، كىذا التشبيو يصح ، إاٌل  البيت بمعنى السفينة ، كا 

ى ذلؾ ؛ ألنَّيـ لمَّا جعمكا البيت أفَّ أصحاب كتب الكجكه لـ يشر أحد منيـ إل
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بمعنى السفينة ، يعني أنَّيـ شبَّيكا البيت بالسفينة ، كلـ يشبّْيكا السفينة 
بالبيت، أم : سمككا الطريؽ المعككس الذم أشرتي إليو ، فحرَّفكا معني المفظ 

 كقمبكه .
ؿى بىٍيًتيى  ًلمىف دىخى قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))كقكلو : )كى

ميٍؤًمننا( يقكؿ : كلمف دخؿ مسجدم كمصبلم مصمينا مؤمنان((
كقاؿ  (ٔ)
( منزلي : كقيؿ : مسجدم ، كقيؿ : سفينتي(( الزمخشرم : )))بىٍيًتيى
كقاؿ  (ٕ) 

ابف عطية : ))كبيتو : المسجد ، فيما قالو ابف عباس كجميكر المفسريف ، 
ا : بيتو : شريعتو كدينو ، استعار ليا بيتنا كقيؿ : َََكقاؿ ابف عباس أيضن

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة  (ٖ)أراد سفينتو ، كقيؿ : داره((
ؿى بىٍيًتيى كالمنتخب جعؿ البيت بمعنى السفينة في قكلو تعا ًلمىف دىخى لى : )كى

ميٍؤًمننا(
( فيو ثبلثة أقكاؿ  (ٗ) ؿى بىٍيًتيى ًلمىف دىخى قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى : )كى

، أحدىا : منزلو ، قالو ابف عباس ، كالثاني : مسجده ، قالو الضحاؾ ، 
فما قالو في باب الكجكه أبطمو في باب  (٘)كالثالث : سفينتو ، حكاه الثعمبي((

ؿى بىٍيًتيى ميٍؤًمننا( أم : مسجدم  ًلمىف دىخى التفسير ، كقاؿ القرطبي : )))كى
اَََكىذا قكؿ ابف عباسَََكمصبلم فالبيت َََكعف ابف عباس أيضن

ا : يعني : صديقي الداخؿ إلى َََبمعنى الديف كعف ابف عباس أيضن

                                                 

عرابػػو  َُِ/ِٗ( جػػامع البيػػاف  ُ) كالكسػػيط لمكاحػػػدم  َُٖ/ٓكينظػػر : معػػػاني القػػرآف كا 
ْ/َّٔ 

 َٖٔ/ْ( الكشاؼ  ِ)

 ّٕٕ/ٓ( المحرر الكجيز  ّ)

 ٕٗقرة العيكف ص  كمنتخب ٖٕ( نزىة األعيف ص  ْ)

 ُِٖ/ٖ( زاد المسير  ٓ)
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ًلمىف كقاؿ البيضاكم : )))كى  (ٔ) كقيؿ : أراد دارم ، كقيؿ سفينتي((َََمنزلي
ؿى بىٍيًتيى ميٍؤًمننا( منزلي ، أك مسجدم ، أك سفينتي(( دىخى
 (ٕ)  

فجعؿ البيت بمعنى السفينة قكؿ مف عدة أقكاؿ ، ىذا مف جية ، 
كمف جية أخرل فإفَّ أصحاب كتب الكجكه لـ يكتفكا بذلؾ بؿ جعمكا آخر ىذه 

لمفظ بذكر األقكاؿ األقكاؿ كأضعفيا كجينا ، كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر ا
المشيكرة التي قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا أك أضعفيا ، ثـ تعيينو كالقطع بو 
في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ 
كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ ، 

 لعممية في التفسير . فإنَّيا تدخؿ في باب الخيانة ا
كجعمكا البيكت في الكجو الثامف بمعنى العمراف ، في قكلو تعالى : 
( كالعمراف ال يعني البيت ، بؿ يعني ما  تىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا فىاًرًىيفى )كى

فمكؿ مف البيت كالعمراف داللتو ، فجعؿ أحدىما  (ٖ)عبل كارتفع مف البنياف
 ؼ لداللة كؿٍّ منيما بمعنى اآلخر تحري

كجعمكا البيكت في الكجو التاسع بمعنى المساجد ، في قكلو تعالى : 
ـٍ ًقٍبمىةن  ا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكٍا بيييكتىكي ٍينىا ًإلىى ميكسىى كىأىًخيًو أىف تىبىكَّءىا ًلقىٍكًمكيمى )كىأىٍكحى

( كقكل ٍؤًمًنيفى بىشًّْر اٍلمي و تعالى : )ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىف تيٍرفىعى كىأىًقيميكٍا الصَّبلىةى كى
اًؿ( ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي ييسىبّْحي لىوي ًفييىا ًباٍلغيديكّْ كىاألصى  كى

                                                 

  َِّ/ُٖ( الجامع ألحكاـ القرآف  ُ)

  ُْٖ/ٖكينظر : البحر المحيط ألبي حياف األندلسي  َِٓ/ٓ( أنكار التنزيؿ  ِ)

  َٕٔ( ينظر : مقاييس المغة ص  ّ)
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كالمساجد جمع مسجد ، كىك الميصمَّى اعتبارنا بالسجكد ، ككؿ مكضع 
فيذا ىك تعريؼ المسجد ، كقد تقدـ  (ٔ)ييتعبَّد فيو ا سبحانو فيك مسجد

عريؼ البيت ، فالفرؽ بينيما ظاىر في الداللة ، فجعؿ البيكت بمعنى ت
المساجد تحريؼ ظاىر لمفظ القرآني ، كالقرآف الكريـ لمَّا ذكر البيت بمفظو ال 
بمفظ المسجد ، يعني أنَّو أراد داللة األكؿ ال داللة الثاني ، كىذا كاضح مف 

ابف عباس ، قكلو  التفسير ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))عف
ـٍ ًقٍبمىةن( قاؿ : أيمركا أف يتخذكىا مساجد كعف ابف عباس َََ)كىاٍجعىميكٍا بيييكتىكي

ـٍ ًقٍبمىةن( قاؿ : كانكا خائفيف ، فأيمركا أف يصمكا في  في قكلو : )كىاٍجعىميكٍا بيييكتىكي
ـٍ ًقٍبمىةن( كانكا ال يصمكف إَََبيكتيـ اٌل في البيع ، كعف مجاىد )كىاٍجعىميكٍا بيييكتىكي

كعف ابف َََككانكا ال يصمكف إاٌل خائفيف ، فأيمركا أف يصمكا في بيكتيـ
ـٍ ًقٍبمىةن( قاؿ : قالت بنك إسرائيؿ  عباس في قكلو تعالى : )كىاٍجعىميكٍا بيييكتىكي
لمكسى : ال نستطيع أف نظير صبلتنا مع الفراعنة ، فأذف ا ليـ أف يصمكا 

))أم : صمكا في  (ٕ) عمكا بيكتيـ قبؿ الكعبة((في بيكتيـ ، كأمركا أف يج
  (ٖ)بيكتكـ لتأمنكا مف الخكؼ ؛ ألنَّيـ آمنكا عمى خكؼ مف فرعكف((

كابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيكت بمعنى 
ا ًبًمٍصرى بيييكتنا كىاٍجعىميكٍا بيييك  ـٍ المساجد في قكلو تعالى : )أىف تىبىكَّءىا ًلقىٍكًمكيمى تىكي

قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى )أىف تىبىكَّءىا ًلقىٍكًمكيمىا ًبًمٍصرى بيييكتنا( قاؿ  (ٗ)ًقٍبمىةن(
بٍت كميا  رّْ المفسركف : لمَّا أيرًسؿ مكسى ، أمر فرعكف بمساجد بني إسرائيؿ فخي

                                                 

كلسػػػػػػاف العػػػػػػرب  ُِّكالمفػػػػػػردات لمراغػػػػػػب ص  ِْٗ( ينظػػػػػػر : مقػػػػػػاييس المغػػػػػػة ص  ُ)
ٕ/ُِٓ 

 ُٕٕ-ُٕٔ/ُُ( جامع البياف  ِ)

عرابو لمزجاج  ّ)  ٔٓٓ/ِكينظر : الكسيط لمكاحدم  ِٔ/ّ( معاني القرآف كا 

 ٕٗكمنتخب قرة العيكف ص  ٖٕ( ينظر : نزىة األعيف ص  ْ)
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، كمنعكا مف الصبلة فييا ، ككانكا ال يصمكف إاٌل في الكنائس ، فأيمركا أف 
ساجد في بيكتيـ كيصمكف فييا خكفنا مف فرعكف ، كفي المراد بمصر يتخذكا م

قكالف ، أحدىما : أنَّو البمد المعركؼ بمصر ، كالثاني : أنَّو اإلسكندرية ، 
كفي البيكت قكالف ، أحدىما : أنَّيا المساجد ، كالثاني : القصكر ، كفي قكلو 

ـٍ ًقٍبمىةن( أربعة   أقكاؿ :تعالى : )كىاٍجعىميكٍا بيييكتىكي
  أحدىا : اجعمكىا مساجد 

 كالثاني : اجعمكىا قبؿ القبمة 
ا   كالثالث : اجعمكىا يقابؿ بعضيا بعضن

كالرابع : كاجعمكا بيكتكـ التي بالشاـ قبمة لكـ في الصبلة ، فيي قبمة 
كالصحيح أفَّ المراد مف البيكت البيكت بعينيا التي  (ٔ) الييكد إلى اليكـ((

اتخذكىا لممبيت كالسكف كاالحتماء بيا ، فأيمركا أف يصمكا فييا بدالن مف 
الصبلة في المساجد ؛ ليأمنكا بطش فرعكف بيـ ، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ أفَّ 
المساجد قد خرَّبيا فرعكف ، كما ذكر ابف الجكزم نفسو ، فكيؼ يصٌح أف 

رىـ ا بأف يسكنكا الخربات ؟! ككيؼ يصح أف يأمرىـ ا سبحانو بأف يأم
 يسكنكا في المساجد ، كقد تكعدىـ فرعكف مف الصبلة فييا ؟! 

ييٍذكىرى  كجاء في تفسير الشاىد الثاني : )ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىف تيٍرفىعى كى
ًفييىا اٍسميوي( أنَّو اختمؼ في تأكيؿ البيكت في ىذه اآلية عمى قكليف : 
أحدىما : أنَّيا المساجد ، كالثاني : أنَّيا بيكت أزكاج النبي صمى ا عميو 

غير المساجد ، كأفَّ لكؿ منيما داللتو ، فإذا كىذا يعني أفَّ البيكت  (ٕ)كسمـ 
كانت ىذه ىي الحقيقة كما جاء في التفسير ، فكيؼ يصح جعؿ المساجد 

                                                 

 ِْ-ُْ/ّ( زاد المسير  ُ)

 ّٖٔ/ٓكزاد المسير  ُِٕ/ُٖ( ينظر : جامع البياف لمطبرم  ِ)
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أحد كجكه البيكت ؟! فيككف مف التحريؼ الظاىر جعؿ إحداىما بمعنى الثانية 
 ، أك كجينا ليا 

كجعمكا البيكت في الكجو الحادم عشر بمعنى الخياـ ، كالفساطيط ، 
ميكًد األىٍنعىاـً بيييكتنا( كالخياـ كالفساطيط في ق عىؿى لىكيـ مّْف جي كلو تعالى : )كىجى

معناىا معركؼ ، كىي نكع مف البيكت ، أك ىي مف معاني البيكت الخاصة 
، كالقرآف الكريـ عبَّر عنيا بمفظ البيكت ، لئلشارة إلى أنَّو ينطبؽ عمييا معنى 

طبيف بأنَّيا بيذا المعنى العاـ نعمة البيكت ؛ كالقصد مف ذلؾ تذكير المخا
يجب عمييـ شكرىا ، فجعميا بمعنى الخياـ كالفساطيط  يمغي ىذا القصد ، 
كىك نكع مف اليدـ الذم يناؿ مف مقاصد القرآف الكريـ كمف فصاحتو كدقة 
ٍعؿي العاـ بمعنى مف معانيو  تعبيره ، كما أنَّو ييعدُّ مف التحريؼ الظاىر جى

نى نكع مف أنكاعو ، كىذا ما ينطبؽ عمى كؿ كجكه البيت الخاصة ، أك بمع
 كعمى كؿ كجو مف كجكه األلفاظ المختمقة بطريقة الدراسة المعككسة

كجعمكا البيكت في الكجو الخامس عشر بمعنى السجكف ، في قكلو 
مىٍيًيفَّ  ـٍ فىاٍستىٍشًيديكٍا عى ـٍ فىًإف  تعالى : )كىالبلًَّتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمف نّْسىآًئكي نكي أىٍربىعةن مّْ

فَّاىيفَّ اٍلمىٍكتي أىٍك يىٍجعىؿى الٌموي لىييفَّ سىًبيبلن(  تَّىى يىتىكى  شىًيديكٍا فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت حى
قاؿ ابف فارس : ))السيف كالجيـ كالنكف أصؿ كاحد ، كىك الحبس ، 

ف فيو اإل نساف ، قاؿ ا جؿ ثناؤه يقاؿ سجنتو سىجننا ، كالسّْجف : المكاف ييسجى
في قصة يكسؼ عميو السبلـ : )قىاؿى رىبّْ السٍّْجفي أىحىبُّ ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيكنىًني 

ا عمى المصدر ، ككسرنا عمى المكضع((ًّّإلىٍيًو(}يكسؼ :   (ٔ) { ييقرأ فتحن
أم : اسـ مكاف ، فيذه داللة السجف فأيف ىي مف داللة البيت ؟! فالفرؽ 

ر ، فيككف مف التحريؼ الظاىر جعؿ أحدىما بمعنى اآلخر ، أك بينيما ظاى
كجينا لو ، فمك أريد معنى السجكف الستيعًمؿ لفظيا كقيؿ : فأمسككىفَّ في 
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السجكف ، لكف لمَّا أراد القرآف معنى البيكت استعمؿ لفظيا كقاؿ : 
ؿ الزجاج في )فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت( كىذا ما أكَّده جميكر المفسريف ، قا

تفسير قكلو تعالى : )فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت( ))كيفَّ ييحبىسفى في بيكت ليفَّ ، 
ـٍ  إذا أتيف بالفاحشة ، حتى أنزؿ ا تبارؾ كتعالى : )كىالمَّذىافى يىٍأًتيىاًنيىا ًمنكي

ا(}النساء :   (ٕ)(كقاؿ الطبرم ))يقكؿ : فاحبسكىفَّ في البيكت((ٔ){((ُٔفىآذيكىيمى
بست في  كقاؿ الكاحدم : ))ككاف ىذا في ابتداء اإلسبلـ ، المرأة إذا زنت حي

كقاؿ الزمخشرم : ))قيؿ معناه : فخمدكىفَّ محبكسات (ٖ)البيت حتى تمكت((
في بيكتكـ ، ككاف ذلؾ عقكبتيفَّ في أكؿ اإلسبلـ ، ثـ نيًسخ بقكلو تعالى : 

ٍمدىةو(}النكر :  )الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ  ا ًمئىةى جى كابف  (ٗ){((ِكىاًحدو مٍّْنييمى
الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ البيت بمعنى السجف في 

قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى :  (٘) قكلو تعالى : )فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت(
ًبست في قاؿ ابف عباس :  )فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت( كانت المرأة إذا زنت حي

  (ٙ)البيت حتى تمكت ، فجعؿ ا ليفَّ سبيبلن ، كىك الجمد كالرجـ((
ف في السّْجف ، لكف قد نسجف الجاني في ضيعة ،  فالجاني ييسجى
كنجعؿ الضيعة عميو سجننا ، أك في كاد كنجعؿ الكادم عميو سجننا ، أك في 

في مسجد كنجعؿ المسجد عميو مدرسة كنجعؿ المدرسة عميو سجننا ، أك 
ف الجناة في بيكتيـ التي يسكنكنيا ، أك في بيكت غيرىـ  سجننا ، كقد ييسجى

                                                 

عرابو  ُ)  . ُُٖ/ُ( معاني القرآف كا 
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كتيجعىؿ ىذه البيكت سجننا عمييـ ، كما قاؿ البيضاكم في تفسير قكلو تعالى : 
)فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت( : ))فاحبسكىفَّ في البيكت ، كاجعمكىا سجننا 

)) فالزانية كانت في أكؿ اإلسبلـ تيسجف في البيت ال في السجف ؛  (ٔ)عمييفَّ
ألفَّ السّْجف الذم ىك المكاف الميعىدُّ كالميخىصَّص لسجف الجناة ، لـ يكف قد 

بينيى بعد ، قاؿ القرطبي : ))قكلو تعالى : )فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت(
ىذه أكؿ  

كىذا اإلمساؾ كالحبس في َََـ عقكبات الزناة ، ككاف ىذا في ابتداء اإلسبل
البيكت كاف في صدر اإلسبلـ قبؿ أف يكثر الجناة ، فممَّا كثركا كخشي قٌكتيـ 

                                                                                         (ٕ) اتًّْخذ ليـ سجف ، قالو ابف العربي((
س عشر بمعنى العش في قكلو تعالى : كجعمكا البيت في الكجو الساد

ًممَّا  ًر كى ًمفى الشَّجى بُّؾى ًإلىى النٍَّحًؿ أىًف اتًَّخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى )كىأىٍكحىى رى
ذيكا ًمف ديكًف المًَّو  ثىؿي الًَّذيفى اتَّخى ( يعني : األعشاش ، كقكلو تعالى : )مى يىٍعًرشيكفى

ثىًؿ اٍلعىنكىبيك  فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىنكىبيكًت لىٍك كىانيكا أىٍكًليىاء كىمى ذىٍت بىٍيتنا كىاً  ًت اتَّخى
( أم : نسجٍت عشِّا   يىٍعمىميكفى

قاؿ الخميؿ : ))العيشُّ ما يتخذه الطائر في رؤكس األشجار لمتفريخ ، 
كرجؿ عىشّّ : دقيؽ عظاـ اليديف َََكشجرة عىشَّة : دقيقة القضباف متفرقتيا

كقاؿ ابف فارس ))العيف كالشيف أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى قمة (ٖ)جميف((كالر 
كمف ىذا الباب العيشُّ لمغراب عمى الشجرة ، ككذلؾ لغيره مف الطير َََكدقة

، كالجمع ًعشىشىة ، كيقاؿ : اعتشَّ الطائر يعتشُّ ، كعشَّش الطائر : اتخذ 

                                                 

 ٓٔ/ِ( أنكار التنزيؿ  ُ)

 ْٔ/ٓ( الجامع ألحكاـ القرآف  ِ)
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نَّما قمنا إفَّ ىذا قياس الباب ؛ ألفَّ الَََعشِّا عيشَّ ال يكاد يعتشُّو الطائر إاٌل كا 
  (ٔ) مف دقيؽ الفضباف كاألغصاف((

فالعيش ىذا تعريفو ، كقد تقدـ تعريؼ البيت ، كالقرآف الكريـ ذكر 
البيت بمفظو ؛ ألنَّو أراد داللة البيت ال داللة العش ، كالفرؽ ظاىر بينيما 

 فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر لممعنى المراد 
الكجو السابع عشر بمعنى الكيكؼ كالغيراف ، في كجعمكا البيت في 

( كالكيكؼ كالغيراف  كىانيكٍا يىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا آًمًنيفى قكلو تعالى : )كى
معناىا معركؼ ، كىي نكع مف البيكت ، كالقرآف الكريـ عبَّر عنيا بمفظ 

صد مف ذلؾ البيكت ، لئلشارة إلى أنَّو ينطبؽ عمييا معنى البيكت ؛ كالق
تذكير المخاطبيف بأنَّيا بيذا المعنى العاـ نعمة يجب عمييـ شكرىا ، فجعميا 
بمعنى الكيكؼ كالغيراف يمغي ىذا القصد ، كىك نكع مف اليدـ الذم يناؿ مف 
مقاصد القرآف الكريـ كمف فصاحتو كدقة تعبيره ، كما أنَّو ييعدُّ مف التحريؼ 

ٍعؿي المفظ العاـ بمعنى   أحد أنكاعوالظاىر جى
كجعمكا البيكت في الكجو العشريف بمعني الخانات ، في قكلو تعالى : 
ٍيرى مىٍسكيكنىةو( ))كالخاف : الحانكت ، أك  ميكا بيييكتنا غى نىاحه أىف تىٍدخي ـٍ جي مىٍيكي )لٍَّيسى عى

صاحبو ، فارسي ميعىرَّب((
))كالحانكت : فاعكؿ ، مف حنت ، كقد غمب  (ٕ)

ـٍ  (ٖ) عمى دكاف الخمَّار(( مىٍيكي قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى : )لٍَّيسى عى
ميكا بيييكتنا غىٍيرى مىٍسكيكنىةو( ))ثـ اختمفكا في ذلؾ أٌم البيكت عنى ؟  نىاحه أىف تىٍدخي جي
فقاؿ بعضيـ : عنى بيا الخانات كالبيكت المبنية بالطرؽ التي ليس بيا 

نَّما بينيت لمارَّة الطريؽ ك  السابمة ؛ ليأككا إلييا كيؤككا إلييا سكاف معركفكف ، كا 
                                                 

 َٕٔ( مقاييس المغة ص  ُ)
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كقاؿ آخركف : ىي البيكت َََكقاؿ آخركف : ىي بيكت مكةَََأمتعتيـ
كقاؿ آخركف : بؿ عنى بذلؾ بيكت التجار التي فييا أمتعة َََالخربة
فالمراد إذف مف البيكت معناىا ، أم : البيكت بعينيا ، حتى ابف  (ٔ) الناس((

ة كالمنتخب جعؿ البيكت بمعنى الخانات في قكلو الجكزم الذم عيَّف في النزى
تعالى : )بيييكتنا غىٍيرى مىٍسكيكنىةو(
قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى : )بيييكتنا غىٍيرى  (ٕ) 

مىٍسكيكنىةو( فييا خمسة أقكاؿ : أحدىا : أنَّيا الخانات ، كالبيكت المبنية لمسابمة 
 ؛ ليأككا إلييا ، كيؤككا أمتعتيـ 

أنَّيا البيكت الخربة ، كالمتاع : قضاء الحاجة فييا مف  كالثاني :
 الغائط كالبكؿ

 كالثالث : أنَّيا بيكت مكة 
 كالرابع : حكانيت التجار التي في األسكاؽ  

كالخامس : أنَّيا جميع البيكت التي ال ساكف ليا ؛ ألفَّ االستئذاف 
ب الكجكه أبطمو في فما قالو ابف الجكزم في با (ٖ)إنَّما جيعؿ ألجؿ الساكف(( 

 باب التفسير .
كالقكؿ الخامس األخير ىك القكؿ الصحيح ، كىك المعنى المراد 
فالخانات نكع مف البيكت ، كالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ البيكت ، كلـ يستعمؿ 
لفظ الخانات ؛ ألنَّو أراد البيكت بمعناىا العاـ الذم يشمؿ كؿ أنكاعيا ، 

عنى الخانات كحدىا تحريؼ ظاىر لداللتيا ، الخانات كغيرىا ، فجعميا بم
كىناؾ تحريؼ آخر ، كىك أفَّ أصحاب كتب الكجكه الذيف جعمكا البيكت 

ٍيرى مىٍسكيكنىةو( بمعنى الخانات في قكلو تعالى : )بيييكتنا غى
لـ تكف الخانات معنى   

                                                 

 ُّٔ/ُِ( جامع البياف  ُ)

 ٕٗكمنتخب قرة العيكف ص  ٖٕ( ينظر : نزىة األعيف ص  ِ)

 ّٕٔ/ٓ( زاد المسير  ّ)
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البيكت كحدىا ، بؿ ىي معنى التركيب المؤلؼ مف المكصكؼ )بيييكتنا( 
ٍيرى مىٍسكيكنىةو(كصفتو )غى 

فجعؿ المفظ بمعنى التركيب تحريؼ ظاىر لمعياف ،   
كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ، 
كاختيار أحدىا ، ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب 

الطريقة في اختبلؽ  األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه
الكجكه إف لـ تدخؿ في باب التحريؼ ، فإنَّيا تدخؿ في باب الخيانة العممية 

 في التفسير .
فالبيت ىك المأكل الذم يأكم إليو اإلنساف أك غيره ، المحاط بجدراف 
كلو سقؼ يظمو ، فيك اسـ جنس ، ييطمىؽ عمى كؿ مأكل ييؤكل إليو لممككث 

، لممبيت كالسكف ، أك ألٌم غرض آخر ، كىذه  فيو ، طاؿ المككث أـ قصر
ىي داللتو أينما كرد في كتاب ا ، فالبيت لفظ عاـ كالكجكه التي تقدـ ذكرىا 
التي نسبكىا إليو في الطريقة األكلى ىي أنكاعو كمعانيو الخاصة ، كجعؿ 
 المفظ العاـ بمعنى الخاص أك بمعاني أنكاعو ييعدُّ تحريفنا ظاىرنا لداللتو مف
جية ، كىدمنا لعمكمو مف جية أخرل ؛ ذلؾ بتحكيؿ أنكاعو كمعانيو الخاصة 

 إلى كجكه . 
ىذا مف جية كمف جية أخرل فإف أصحاب كتب الكجكه لمَّا جعمكا 
البيت بمعاني ىذه الكجكه ، يعني أنَّيـ سمكا كشبيكا البيت بيا ، بينما المراد ، 

أم : أفَّ المراد تسمية  كما ىك كاضح ، جعؿ ىذه الكجكه بمعنى البيت ،
كتشبيو الكجكه بالبيت ، ال تسمية كتشبيو البيت بالكجكه ، فعكسكا المعنى 
كالتسمية كالتشبيو ، كالقكؿ بعكس ما يدؿ عميو التركيب القرآني تحريؼ ظاىر 

 لداللتو كىدـ لتركيبو
الثانية : طريقة اإلضافة : فبيت إبراىيـ عميو السبلـ ، كبيت محمد 

عميو كسمـ ، كبيت عزيز مصر ، كبيت عمراف أبي مكسى ،  صمى ا
كبيكت مف مدر ، كما جاء في الكجو الثاني ، كالثالث ، كالخامس ، كالسادس 
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، كالعاشر ، كقع البيت في ىذه األكجو مضافنا كقد تكرر بمفظو كمعناه ، فيك 
ي البيت بعينو ، أٌما األكجو المذككرة  فيي معاني المضاؼ إليو ال معان

المضاؼ ، كالتحريؼ الحاصؿ باتباع ىذه الطريقة أنَّيـ لـ يجعمكا المضاؼ  
 بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ إليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه 

الثالثة : طريقة الترادؼ : فقد جعمكا البيت في الكجو الثاني عشر 
قاؿ ابف ،  كفي الكجو الثالث عشر بمعنى المنزؿ في الجنة، بمعنى المنزؿ 

: ))النكف كالزام كالبلـ كممة صحيحة تدؿ عمى ىبكط شيء  فارس
كقاؿ الراغب : ))النزكؿ في األصؿ ىك انحطاط مف عمك ،  (ٔ)ككقكعو((

فالمنزؿ اسـ مكاف لمنزكؿ ، فكؿ مكاف  (ٕ)كنزؿ في مكاف كذا حطَّ رحمىو فيو((
، أمَّا  يينزىؿ فيو ييسمَّى منزالن ، سكاء كاف محاطنا بسياج كمظمبلن بسقؼ أـ ال

ذا جاء في كتب المغة كالتفسير أفَّ  ا كمسقَّفنا ، كا  البيت فيك ما كاف ميسىيّْجن
البيت يعنى المنزؿ ، فإنَّما يقكلكف ذلؾ مف باب تعريؼ المفظ بما يرادفو ، 
أم : تعريفو بالقريب مف معناه ، فبل يقصدكف أفَّ المنزؿ يعني البيت بعينو ، 

؛ ألفَّ كجكه المفظ ال يصح أف تيسمَّى كجكىنا ، كما ىك الحاؿ في كتب الكجكه 
د أنَّيا تعني المفظ بعينو ، كعمى سبيؿ القطع كالتعييف ، فالمنزؿ  إاٌل إذا قيصو
كالمنازؿ غير البيت كالبيكت ، كالبيت كالبيكت غير المنزؿ كالمنازؿ ، فجعؿ 

 أحدىما بمعنى اآلخر في باب الكجكه تحريؼ لداللة كؿ منيما 

ر ، أك الحيجيرات كجعمكا  البيكت في الكجو الرابع عشر بمعني الحيجي
اًىًميًَّة األكلىى كىأىًقٍمفى  قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ كىال تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى في قكلو تعالى : )كى

ا ييًريدي المَّوي ًلييٍذًىبى  ـي الرٍّْجسى  الصَّبلةى كىآًتيفى الزَّكىاةى كىأىًطٍعفى المَّوى كىرىسيكلىوي ًإنَّمى عىنكي

                                                 

 ْٖٗ( مقاييس المغة ص  ُ)

  ُُٓ-َُٓ( المفردات ص  ِ)
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ـٍ تىٍطًييرنا } ييطىيّْرىكي ا ييٍتمىى ًفي بيييكًتكيفَّ ًمٍف آيىاًت المًَّو ّّأىٍىؿى اٍلبىٍيًت كى { كىاٍذكيٍرفى مى
ًبيرنا( ًة ًإفَّ المَّوى كىافى لىًطيفنا خى  كىاٍلًحٍكمى

ٍجرة ، قاؿ ابف فارس : ))الحاء كالجيـ   ر أك الحيجيرات جمع حي جي كالحي
ٍجرىة (ٔ)أصؿ كاحد ميطَّرد ، كىك المنع كاإلحاطة عمى الشيء((كالراء  ))كالحي

ط بو (ٕ) حظيرة اإلبؿ ، كمنو حجرة الدار(( كّْ ٍجرىة في البيت : ًلما حي ))كالحي
عمييا مف الدار ، أك ألنَّيا تمنع مىف فييا((
أم : أفَّ الحجرة تعني : ما  (ٖ) 

الغرفة في البيت ، فيذا ىك أحاط بالشيء كمنعو مف الخركج ، فتككف بمعنى 
معنى الحجرة ، فيي غير معنى البيت ، فجعؿ البيكت بمعنى الحجرات 
تحريؼ ظاىر لداللتيا ، يضاؼ إلى ذلؾ أنَّو ما الداعي إلى القكؿ بيذا 
الكجو ؟! ، فميس ثمة مسكغ ، ال لغكم ، كال داللي ، كال سياقي يدعك إلى 

أجد في كتب التفسير مف جعؿ جعؿ البيكت بمعنى الحجرات ؛ لذلؾ لـ 
البيكت بيذا المعنى ، ألنَّو مف الكاضح جدِّا أنَّو أراد مف البيكت البيكت بعينيا 
، كلـ يدفع أصحاب كتب الكجكه إلى القكؿ بيذا الكجو كغيره إاٌل الكلع في 

 اختبلقيا . 
كالمنزؿ ، كالمنزؿ في الجنة ، كالحجر أك الحجرات قريبة مف معنى 

المعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب البيت ، ك 
 الكجكه 

الرابعة : عدـ تحرم الصكاب كالدقة في التفسير : فقد جعؿ 
الدامغاني البيت في الكجو التاسع عشر يعني الممؾ ، في قكلو تعالى : 

                                                 

 ِّٗ( مقاييس المغة ص  ُ)

كينظػػػػػر : تيػػػػػذيب المغػػػػػة  ِْٖ/َُكتػػػػػاج العػػػػػركس  ُِّ( الصػػػػػحاح لمجػػػػػكىرم ص  ِ)
ُ/ْٕٗ 

 ّٕٔ/ُ( عمدة الحفاظ  ّ)
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مَّقىًت ا دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا عىف نٍَّفًسًو كىغى قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى قىاؿى )كىرىاكى ألىٍبكىابى كى
( كالميٍمؾ : كؿ ما ييٍممىؾ  بّْي أىٍحسىفى مىٍثكىامى ًإنَّوي الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى مىعىاذى الٌمًو ًإنَّوي رى

لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أفَّ )ًفي بىٍيًتيىا( يعني : في  (ٔ)كييتىصرَّؼ فيو
انت ميٍمؾ امرأة العزيز ؛ فكيؼ يصح إرادة ىذا ميٍمكيا ؛ ألفَّ كؿ ببلد مصر ك

مَّقىًت األىٍبكىابى  المعنى في ىذا السياؽ ؟! كأيف ذىب الدامغاني بقكلو تعالى )كىغى
( فأٌم أبكاب أغمقت ؟! أليس أبكاب بيتيا ؟! ألنَّو مف الكاضح  قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى كى

، حتى إنَّو لك جاءت جدِّا أنَّيا راكدتو في بيتيا المحجكب عف أنظار الناس 
 اآلية بمفظ ميٍمكيا لفيسّْر أنَّو أراد بيتيا.

كالًجنَّة :  الجفُّ أصمو الستر ،قاؿ العسكرم : ))الجفُّ : -ٖٔ 
: المستكر عمى  فكالمجنك ...  تستر عكرة صاحبو عف قرنوالسبلح ؛ ألنَّيا 

 في القرآف عمى كجييف : كالجفٌ ... عقمو
عىميكٍا ًلٌمًو شيرىكىاء اٍلًجفَّ ا تعالى : )األكؿ : المبلئكة ، قاؿ  (}األنعاـ كىجى

{ يعنػػػي المبلئكػػػة ، كذلػػػؾ أنَّيػػػـ كػػػانكا عبػػػدكىا ، كسػػػمَّاىـ ًجنِّػػػا ؛ ألنَّيػػػـ ََُ: 
، كليسػكا بمبلئكػة  مستكركف عف األبصار ، كذكر بعض المفسريف أنَّيـ الجػفُّ 

 . ،  ككانت العرب تعبد الجفَّ 
ػػػا مػػػف غيػػػر خػػػبلؼ ، قػػػاؿ ا تعػػػالى : ) الثػػػاني : الجػػػف المعػػػركؼ مى كى

مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاألنسى ًإالٌ  كيجكز أف تػدخؿ المبلئكػة   {ٔٓ(}الذاريات :  ًليىٍعبيديكفً خى
   (ِ) في ذلؾ((

نػو ، بعي المعركؼ ، أم : ىك الجفٌ  الجفٌ في الكجو الثاني ىك  فالجفٌ 
في الكجو األكؿ فإذا صح أنَّو قصد بيـ المبلئكة ، فيك كجو مختمؽ  أمَّا الجفٌ 

ْـّ الجػف بالمبلئكػة  عف طريؽ دراستو دراسة معككسة ، ألفَّ القرآف الكريـ لـ ييسػ
                                                 

 ُِٔ/ُْكلساف العرب  ُٕٖ( ينظر : مقاييس المغة ص  ُ)
(

ٕ
 ٠ٚٔ٘4ٕظةةةش : اٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأٟ ص  ٕٓٔ-4ٔٔ( اٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ص 

 .  4ٕٚٔض٘ج األع١ٓ ص 



427 

 

نَّمػػا سػػمى المبلئكػػة بػػالجف ؛ ألنَّيػػـ مسػػتكركف مػػثميـ ،  كمػػا فعػػؿ العسػػكرم ، كا 
يعنػػي المبلئكػػة ، كذلػػؾ )كىػػذا مػػا صػػرَّح بػػو العسػػكرم نفسػػو بقكلػػو المػػذككر : )

  أنَّيـ كانكا عبدكىا ، كسمَّاىـ ًجنِّا ؛ ألنَّيـ مستكركف عف األبصار((
ذكر أصحاب كتب الكجكه أفَّ الجنكد في القرآف عمى الجنود : -ٗٔ

 خمسة  أكجو :

اليكتى :  األكؿ : الجمكع ، كقكلو تعالى )قىاليكٍا الى طىاقىةى لىنىا اٍليىٍكـى ًبجى
نكًده(}البقرة :   { ِْٗكىجي

نيكدي ًإٍبًميسى  الثاني : الذرية ذرية إبميس ، كقكلو تعالى : )كىجي
(}الشعراء :   {  ٓٗأىٍجمىعيكفى

بّْؾى ًإال  نيكدى رى مىا يىٍعمىـي جي الثالث : الخمؽ أك المبلئكة ، كقكلو تعالى : )كى
(}ال  {ُّمدثر : ىيكى

ندىنىا لىييـي  فَّ جي الرابع : الرسؿ كالمؤمنكف ، كقكلو تعالى : )كىاً 
(}الصافات :   { ُّٕاٍلغىاًلبيكفى

الخامس : الناصر أك الناصركف ، كقكلو تعالى : )فىسىيىٍعمىميكفى مىٍف 
ندنا(}مريـ :                                            (ٔ){ ٕٓىيكى شىرّّ مَّكىاننا كىأىٍضعىؼي جي

قاؿ ابف فارس : ))الجيـ كالنكف كالداؿ يدؿ عمى التجمع كالنصرة ، 
))كالجند : األعكاف كاألنصار ،  (ٕ)يقاؿ : ىـ جنده ، أم : أعكانو كأنصاره((

كييجمىع عمى أجناد َََفػ)الجند : العسكر الميعىدُّ لمقتاؿ  (ٖ) كالجند : العسكر((

                                                 

كنزىػة األعػيف  َُٔكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  ُْٓص  ( ينظر : كجكه القرآف ُ)
 ّٗص 

 ُٕٕ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ُِْ-ُِّ/ّ( لساف العرب  ّ)
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ا يىعٍ  مى (}المدثر : كجنكد ، قاؿ تعالى : )كى بّْؾى ًإال ىيكى نيكدى رى { أم : ُّمىـي جي
  (ٔ)خبلئقو التي إف أراد أف ييمؾ بيا مف يشاء أىمكتو((

 مختمقة بطريقتيف : الجنكد  ىاألكجو المذككرة المنسكبة إل
األكلى : طريقة الدراسة المعككسة : فقد اختمؽ أصحاب كتب الكجكه 

الخامس ، بدراستيا دراسة معككسة ، ذلؾ الكجو الثاني ، كالثالث ، كالرابع ، ك 
بجعؿ الجنكد بمعاني ىذه األكجو ، في حيف أٌف المراد جعؿ ىذه األكجو 
بمعنى الجنكد ، فيي إذف جميعيا كجو كاحد ، ىذا إف صحت ىذه األكجو ، 

ال فالجنكد أينما كرد في كتاب ا يعني الجنكد بعينو ،  كالتحريؼ الحاصؿ كا 
 لجنكد بمعناه بؿ بمعاني المكصكفات بو  أٌنيـ لـ يجعمكا ا

عىمكا الجنكد في الكجو الثاني بمعنى ذرية إبميس في قكلو  فقد جى
( أيف داللة الجنكد مف داللة الذرية ؟! فجعميا  نيكدي ًإٍبًميسى أىٍجمىعيكفى تعالى : )كىجي
بمعناىا تحريؼ ظاىر لداللتيا ، ىذا مف جانب ، كمف جانب آخر فإفَّ 

مف الذرية ، أم : يمكف إطبلؽ الجنكد عمى الذرية كغيرىـ ،  الجنكد أعـ
نيكدي ًإٍبًميسى  كىذا ما جاء في كتب التفسير ، قاؿ الطبرم : ))كقكلو : )كىجي
( ))كجنكد : كؿ مف كاف مف أتباعو ، مف ذريتو كاف ، أك مف ذرية  أىٍجمىعيكفى

الجف كقاؿ الزمخشرم : ))شياطينو ، أك متبعكه مف عصاة  (ٕ) آدـ((
( نسمو ، ككؿ مف يتبعو ؛  (ٖ) كاإلنس(( نيكدي ًإٍبًميسى كقاؿ ابف عطية : )))كىجي

( قبيمو  (ٗ)ألنَّيـ جند لو كأعكاف(( نيكدي ًإٍبًميسى كقاؿ أبك حياف األندلسي : )))كىجي

                                                 

 ّْٕ/ُ( عمدة الحفاظ  ُ)

  َُّ/ُٗ( جامع البياف  ِ)

  ُِّ/ّ( الكشاؼ  ّ)

 ِّٔ/ْ( المحرر الكجيز  ْ)
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حتى ابف الجكزم الذم قاؿ في  (ٔ) ، ككؿ مف يتبعو ، فيك جند لو كعكف((
( : ))أراد ذريتو كىـ باب الكجكه في قكلو تعالى :   نيكدي ًإٍبًميسى )كىجي

( أتباعو مف اإلنس  (ٕ)الشياطيف(( نيكدي ًإٍبًميسى قاؿ في تفسيره : )))كىجي
كنينىبّْو عمى ما نبَّينا عميو مف فبؿ أفَّ زاد المسير ىك مف مؤلفات  (ٖ)كالجٌف((

ابف الجكزم التي صنفيا في آخر حياتو ، كقد ألفو بعد كتابيو : النزىة 
المنتخب ، فميس المراد إذف مف جنكد إبميس : ذريتو فحسب كما قاؿ ك 

أصحاب كتب الكجكه ، بؿ المراد مف جنكده ثبلثة أصناؼ : ذريتو كىـ 
 الشياطيف ، كمتبعكه مف عصاة اإلنس ، كمتبعكه مف عصاة الجف .

كجعؿ الحيرم الجنكد في الكجو الثالث بمعنى الخمؽ في قكلو تعالى 
( كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم  في قكلو تعالى  بّْؾى ًإال ىيكى نيكدى رى ا يىٍعمىـي جي مى : )كى

نيكدى  الجنكد في ىذه اآلية بمعنى المبلئكة ، قاؿ ابف عاشكر في تفسير )جي
( : ))كالجنكد : جمع جند ، كىك اسـ لجماعة الجيش ، كاستعير ىنا  بّْؾى رى

 (ٗ)ا الجنكد في تنفيذ األمر((لممخمكقات التي جعميا ا لتنفيذ أمره لمشابيتي
فالمراد مف الجنكد ىنا الجنكد بعينيا ؛ ألفَّ  كؿَّ خمؽ ا ، ككؿَّ مبلئكتو ىـ 
جند ا ، كالقرآف الكريـ أراد أف يذكرىـ في ىذه اآلية بصفة الجندية ، ال 

 بصفة الخٍمقية ، كالمبلئكية . 
ؤمنكف ، في قكلو كجعمكا الجند في الكجو الرابع بمعنى : الرسؿ كالم

ا صفة الجندية ال صفة  ( كالمراد ىنا أيضن ندىنىا لىييـي اٍلغىاًلبيكفى فَّ جي تعالى : )كىاً 
الرسالة كاإليماف ، قاؿ ابف عطية في تفسير اآلية : ))كجند ا ىـ الغزاة ؛ 

                                                 

 ّٓ/ٕ( البحر المحيط  ُ)

 ّٗ( نزىة األعيف ص  ِ)

 ْٓ/ٔ( زاد المسير  ّ)

 ِٕٗ/ِٗ( التحرير كالتنكير  ْ)
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لتككف كممات ا ىي العميا، كقاؿ عمي بف أبي طالب : جند ا في السماء 
 (ٔ) في األرض الغزاة((المبلئكة ، ك 

كجعمكه في الكجو الخامس بمعنى : الناصر أك الناصركف ، في قكلو 
ندنا( قاؿ ابف الجكزم :  تعالى : )فىسىيىٍعمىميكفى مىٍف ىيكى شىرّّ مَّكىاننا كىأىٍضعىؼي جي

{ ٕٓ))الخامس : الناصركف ، كمنو قكلو تعالى : في سكرة مريـ }اآلية : 
ندنا( أراد ناصرنا ، كقيؿ أمرنا(( )فىسىيىٍعمىميكفى مىفٍ  ىيكى شىرّّ مَّكىاننا كىأىٍضعىؼي جي

 (ٕ) 
ما الداعي لجعؿ )الجند( بمعنى الناصر ، ككؿّّ منيما معناه معركؼ 
كظاىر ؟! فيا ىك ابف الجكزم نفسو الذم جعؿ )الجند( في النزىة بمعنى 

ندنا( جندىـ أـ جند  الناصر ، أك األمر ، قاؿ في تفسيره : )))كىأىٍضعىؼي جي
ففسَّر الجند بمفظو ؛ ألفَّ داللتو معركفة ، فجعمو بمعنى لفظ  (ٖ) رسكؿ ا((

 آخر تحريؼ ظاىر لداللتو 
الثانية : طريقة الترادؼ : فقد جعؿ أصحاب كتب الكجكه الجنكد في 

اليكتى الكجو األكؿ بمعنى الجمكع  في قكلو تعالى : )قىاليكٍا الى طىاقىةى لىنىا اٍليىٍكـى بً  جى
نيكدو ال ًقبىؿى لىييـ ًبيىا( تقدَّـ تعريؼ الجنكد  ـٍ ًبجي نكًده( كقكلو تعالى : )فىمىنىٍأًتيىنَّيي كىجي
بأنَّيا العسكر الميعىدُّ لمقتاؿ ، أمَّا الجمكع فقد قاؿ ابف فارس : ))الجيـ كالميـ 

ـٌ الشيء(( ))كالجمع : المجتمعكف ،  (ٗ)كالعيف أصؿ كاحد يدؿُّ عمى تضا
كقد استعممكا ذلؾ في غير الناس ، حتى قالكا جماعة َََجمعو جمكعك 

فالفرؽ بيّْف بيف الجنكد كالجمكع  ، كما أنَّو ال  (٘)الشجر ، كجماعة النبات((
                                                 

 َْٗ/ْ( المحرر الكجيز البف عطية  ُ)

 ّٗ( نزىة األعيف ص  ِ)

 ُِٗ/ٓ( زاد المسير  ّ)

 ُٕٓ( مقاييس المغة ص  ْ)

 ُٔٗ/ّ( لساف العرب  ٓ)
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داعي لمقكؿ بيذا الكجو ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف قاؿ بو أك بغيره 
تب التفسير ؛ إليضاح في الشاىديف المذككريف ؛ ألفَّ األلفاظ تيعىرَّؼ في ك

معناىا ، ال عمى أنَّيا تعني المفظ بعينو كعمى سبيؿ القطع كالتعييف ، كما ىك 
الحاؿ في كتب الكجكه ، كالجنكد معناه كاضح ال يحتاج إلى إيضاح ، فجعؿ 

 الجنكد بمعنى الجمكع في باب الكجكه تحريؼ لداللتو 
مف دكف معنى غيره مف  كالقرآف الكريـ ال يذكر لفظنا إاٌل إلرادة معناه

األلفاظ ، فمك أراد داللة الجمع في الكجو األكؿ في قكلو تعالى : )قىاليكٍا الى 
نكًده( الستعمؿ لفظو ، كما استعممو في قكلو  اليكتى كىجي طىاقىةى لىنىا اٍليىٍكـى ًبجى

ٍمعىاًف ًإنَّ  ـٍ يىٍكـى اٍلتىقىى اٍلجى لٍَّكٍا ًمنكي لَّييـي الشٍَّيطىافي تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى تىكى ا اٍستىزى مى
لُّكفى ًُٓٓببىٍعًض مىا كىسىبيكٍا(}آؿ عمراف :  ييكى ٍمعي كى ـي اٍلجى { ككقكلو تعالى : )سىييٍيزى

(}القمر :   { كالمراد ما جمعكا .ْٓالدُّبيرى
نيكدي  كلك أراد داللة الذرية في الكجو الثاني في قكلو تعالى : )كىجي

( الس تعمؿ لفظيا ، كما استعممو في قكلو تعالى : )أىفىتىتًَّخذيكنىوي ًإٍبًميسى أىٍجمىعيكفى
(}الكيؼ :  ـٍ عىديكّّ ًبٍئسى ًلمظَّاًلًميفى بىدىالن ـٍ لىكي يَّتىوي أىٍكًليىاء ًمف ديكًني كىىي ذيرّْ  { َٓكى

كلك أراد معنى الخمؽ أك المبلئكة في الكجو الثالث في قكلو تعالى : 
بّْ  نيكدى رى ا يىٍعمىـي جي مى ( الستعمؿ لفظيما ، كما قاؿ تعالى : )أىالى لىوي )كى ؾى ًإاٌل ىيكى

(}األعراؼ :  ٍمؽي كىاألىٍمري تىبىارىؾى الٌموي رىبُّ اٍلعىالىًميفى {  ككما قاؿ تعالى : ْٓاٍلخى
بُّكيـ ًبثىبلىثىًة آالىؼو مّْفى اٍلمىآل ـٍ رى ـٍ أىف ييًمدَّكي ٍؤًمًنيفى أىلىف يىٍكًفيكي ًئكىًة )ًإٍذ تىقيكؿي ًلٍممي

ًليفى } بُّكيـ ُِْمينزى ـٍ رى ـٍ ىىػذىا ييٍمًدٍدكي يىٍأتيككيـ مّْف فىٍكًرًى تىتَّقيكٍا كى كٍا كى { بىمىى ًإف تىٍصًبري
(}آؿ عمراف :  ًميفى ٍمسىًة آالؼو مّْفى اٍلمىآلًئكىًة ميسىكّْ  { ًُِٓبخى

كلك أراد معنى : الرسؿ كأتباعيـ في الكجو الرابع في قكلو تعالى : 
( الستعمؿ لفظيـ ، كما قاؿ تعالى : )كىتىبى المَّوي  ندىنىا لىييـي اٍلغىاًلبيكفى فَّ جي )كىاً 

(}المجادلة :   { ُِالٍغًمبىفَّ أىنىا كىريسيًمي ًإفَّ المَّوى قىًكمّّ عىًزيزه
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صركف في الكجو الخامس في قكلو كلك أراد معنى : الناصر أك النا
ندنا( الستعمؿ لفظو ، كما  تعالى : )فىسىيىٍعمىميكفى مىٍف ىيكى شىرّّ مَّكىاننا كىأىٍضعىؼي جي
ٍف أىٍضعىؼي  ا ييكعىديكفى فىسىيىٍعمىميكفى مى تَّى ًإذىا رىأىٍكا مى استعممو في قكلو تعالى  : )حى

اعدة مطردة يمكف الرٌد بيا عمى كؿ { كىذه قِْنىاًصرنا كىأىقىؿُّ عىدىدنا(}الجٌف : 
مف ادعى مف أصحاب كتب الكجكه بأفَّ لفظ كذا في القرآف الكريـ جاء 

 بمعنى لفظ كذا  
 قاؿ الحيرم : باب الدائرة عمى ثبلثة أكجو :الدائرة : -٘ٔ 

أحدىا : الشدة ، كقكلو تعالى : )يىقيكليكفى نىٍخشىى أىف تيًصيبىنىا 
 {ِٓدىآًئرىةه(}المائدة : 

ا يينًفؽي  ًمفى األىٍعرىاًب مىف يىتًَّخذي مى الثاني : المنقمب ، كقكلو تعالى : )كى
ًميـه(}التكبة :  ـٍ دىآًئرىةي السٍَّكًء كىالٌموي سىًميعه عى مىٍيًي ـي الدَّكىاًئرى عى يىتىرىبَّصي ًبكي  { ٖٗمىٍغرىمنا كى

قىاؿى نيكحه رَّبّْ ال تىذى  مىى األٍرًض الثالث : أحد ، كقكلو تعالى : )كى ٍر عى
  (ٔ){((ًِٔمفى اٍلكىاًفًريفى دىيَّارنا(}نكح : 

ىذه األكجو الثبلثة إف صٌحت فمختمقة بطريقة الدراسة المعككسة  ؛ 
ألٌنو ليس المراد جعؿ الدائرة بمعانييا كما فعؿ الحيرم ، بؿ المراد جعميا 

يعيا بمعنى يا جمجميعيا بمعنى الدائرة ، فيي إذف جميعيا بمعنى كاحد ؛ ألنٌ 
اٌل فإٌف أقكؿ ى، الدائرة كليست الدائرة بمعانييا  ذا إف صٌحت ىذه األكجو ، كا 

، كقد كردت بمعناىا الدائرة لـ ترد إاٌل بمعناىا أينما كردت في كتاب ا 
  حقيقة ، أك مجازنا ، أك تكٌسعىا في الكبلـ .

إحداؽ قاؿ ابف فارس : ))الداؿ كالكاك كالراء أصؿ كاحد يدؿُّ عمى 
كيقاؿ : دارت بو الدكائر ، أم : الحاالت ...  الشيء بالشيء مف حكاليو

المكركىة أحدقٍت بيـ ، كالدار أصميا الكاك ، كالدار القبيمة ، قاؿ رسكؿ ا 

                                                 

 َِٗ-َِٖ( كجكه القرآف ص  ُ)
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صمى ا عميو كسمـ : أال أينبئكـ بخير دكر األنصار ، أراد بذلؾ القبائؿ ، 
 بينيى فييا مسجد ، أم : لـ تبؽ كمف ذلؾ الحديث اآلخر ، فمـ تبؽ دار إالٌ 

  (ٔ)قبيمة((
كقاؿ الراغب : ))الدار المنزؿ اعتبارنا بدكرانيا الذم ليا بالحائط ، 
ٍقع دارنا ، كالدنيا كما  كقيؿ دارة كجمعيا ديار ، ثـ تيسمَّى البمدة دارنا ، كالصَّ

كب ، كالدكرة كالدائرة في المكركه ، كما يقاؿ دىكلة في المحب...  ىي دارنا
{ كقكلو تعالى : ِٓكقكلو تعالى )يىقيكليكفى نىٍخشىى أىف تيًصيبىنىا دىآًئرىةه(}المائدة : 
ـٍ دىآًئرىةي السٍَّكًء(}التكبة :  مىٍيًي ـي الدَّكىاًئرى عى يىتىرىبَّصي ًبكي { أم : يحيط بيـ ٖٗ)كى

  (ٕ) السكء إحاطة الدائرة بمف فييا ، فبل سبيؿ إلى االنفكاؾ منو بكجو((
{ ّٖاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )ًتٍمؾى الدَّاري األًخرىةي(}القصص : كق

ىي المنزؿ ، سيمّْيٍت دارنا لدكراف أىميا بيا ، أك لدكرانيا ىي بأىميا ، 
حاطتيا بيـ يع ، كالدنيا كٌميا ، كمنو ...  كا  كتيطمىؽ ، كيراد بيا البمد كالضّْ

عمى الجنَّة ، كقكلو تعالى :  قيؿ : دار الدنيا ، كدار اآلخرة ، كتطمؽ الدار
(}األنعاـ :  ـٍ دىاري السَّبلىـً { كعمى النار : قاؿ تعالى : )دىارى ُِٕ)لىيي

مىى األٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى ... {ِٖاٍلبىكىاًر(}إبراىيـ :  قكلو تعالى : )ال تىذىٍر عى
فاعؿ  { أم : مىف يدكر كيمشي ، كىك فيعاؿ ، كأصمو دىٍيكارِٔدىيَّارنا(}نكح : 

 ؛ ألنَّو كاف يجب أف يقاؿ : دىكَّار ، كقىكَّاؿ ، قكلو ، كال يجكز أف يككف فىعَّاالن 
ـٍ دىآًئرىةي السٍَّكًء(}التكبة :  مىٍيًي { أم : جعؿ السكء عمييـ بمنزلة ٖٗتعالى : )عى

الدائرة المحيطة ، فبل انفكاؾ ليـ منيا ، كييعبّْر بالدائرة عف الحادثة الفادحة ، 

                                                 

 َّْ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُُٖ( المفردات ص  ِ)
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(}التكبة : قاؿ تعا ـي الدَّكىاًئرى يىتىرىبَّصي ًبكي { أم : ينتظر أف تقع بكـ ٖٗلى : )كى
  (ٔ) المصائب((

جعؿ الحيرم الدائرة في الكجو األكؿ بمعنى الشدة في قكلو تعالى : 
)يىقيكليكفى نىٍخشىى أىف تيًصيبىنىا دىآًئرىةه( بيَّف أىؿ المغة أفَّ الدائرة تيطمىؽ عمى كؿ 

باإلنساف ، كيحيط بو مف كؿّْ جكانبو ، كما تحيط الدائرة مكركه يحدؽ 
بالشيء ، كىذا ىك المراد مف استعماليا ، كبيذا المعنى فهسّْرت في كتب 
التفسير ، قاؿ مقاتؿ : )))يىقيكليكفى نىٍخشىى أىف تيًصيبىنىا دىآًئرىةه( يعني : دكلة 

فى نىٍخشىى أىف تيًصيبىنىا كقاؿ ابف قتيبة : )))يىقيكليك  (ٕ)الييكد عمى المسمميف((
دىآًئرىةه( أم : يدكر عمينا الدىر بمكركه ، يعنكف الجدب((
كقاؿ الطبرم :  (ٖ) 

))يعني : عبد ا بف أيبٌي ؛ لقكلو : إنّْي أخشى دائرة تصيبني ، كقاؿ 
آخركف : بؿ عينيى بذلؾ قـك مف المنافقيف كانكا يناصحكف الييكد ، كيغشُّكف 

...  ف : نخشى أف تككف دائرة لمييكد عمى المؤمنيفالمؤمنيف ، كيقكلك 
: ظيكر المشركيف عمييـ ، كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندنا أف كالدائرة 

يقاؿ : إفَّ ذلؾ مف ا خبر عف ناس مف المنافقيف كانكا يكالكف الييكد 
كالنصارل كيىغيشُّكف المؤمنيف ، كيقكلكف : نخشى أف تدكر دكائر ، إمَّا لمييكد 
مَّا ألىؿ الشرؾ مف عبدة األكثاف أك غيرىـ عمى أىؿ اإلسبلـ  كالنصارل ، كا 

فتأكيؿ الكبلـ ...  ، أك تنزؿ بيؤالء المنافيف نازلة ، فيككف بنا إلييـ حاجة
إذف : فترل يا محمد الذيف في قمكبيـ مرض كشؾ إيماف بنبكتؾ ، كتصديؽ 

ما نسارع فييـ في ما جئت بو مف عند ربؾ ، يقكؿ ىؤالء المنافقكف : إنَّ 

                                                 

 ُّ-َّ/ِ( عمدة الحفاظ  ُ)

 َُّ/ُ( تفسير مقاتؿ  ِ)

 ُْْ( تفسير غريب القرآف ص  ّ)
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نا ، كيعني  مكاالة ىؤالء الييكد كالنصارل خكفنا مف دائرة تدكر عمينا مف عدكّْ
 بالدائرة الدَّكلة ، كما قاؿ الراجز :

 تىريدُّ عنؾ القدر المقدكرا    كدائرات الدىر أف تدكرا       
يعني : أف تدكؿ لمدىر دىكلة فنحتاج إلى نصرتيـ إيانا ، فنحف نكالييـ 

َـّ األمر لمنبي صمى ا عميو  (ٔ)لذلؾ(( كقاؿ الزجاج : ))أم : نخشى أالَّ يت
كقاؿ  (ٕ)كسمـ ، كمعنى )دائرة( أم : يدكر األمر عف حالو التي يككف عمييا((

 (ٖ)الكاحدم : ))نخشى أف يدكر الدىر عمينا بمكركه مف جدب ، أك قحط((
ٍخشىى أىف تيًصيبىنىا دىآًئرىةه( ك)دائرة( كقاؿ ابف عطية : ))كقكلو تعالى : )يىقيكليكفى نى 

نازلة مف الزماف كحادثة مف الحكادث تحكجنا إلى مكالينا مف الييكد ، كتسمَّى 
ىذه األمكر دكائر عمى قديـ الزماف مف حيث الميؿ كالنيار في دكراف ، فكأفَّ 
الحادث يدكر بدكرانيا حتى ينزؿ فيمف نزؿ ، كمنو قكلو تعالى : )دىآًئرىةي 

ـي الدَّكىاًئر(}التكبة : ٖٗالسٍَّكًء(}التكبة :  يىتىرىبَّصي ًبكي { كمنو قكؿ ٖٗ{ )كى
الشاعر : كالدىر باإلنساف دكارٌم ، كقكؿ اآلخر : كيعمـ أفَّ النائبات تدكر ، 

 كقكؿ اآلخر :  
 تىريدُّ عنؾ القدر المقدكرا    كدائرات الدىر أف تدكرا     

كقاؿ  (ٗ)يو كسمـ : إفَّ الزماف قد استدار((كيعضده قكؿ النبي صمى ا عم
ابف الجكزم : ))كفي المراد بالدائرة قكالف : أحدىما : الجدب كالمجاعة ، 

 (٘) كالثاني : انقبلب الدكلة لمييكد عمى المسمميف((
                                                 

 ّّّ-ِّّ/ٔ( جامع البياف  ُ)

عرابو لمزجاج  ِ)  ُْٕ/ِ( معاني القرآف كا 

 ُٕٗ/ِ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ّ)

 َِٓ-َِْ/ِ( المحرر الكجيز  ْ)

 ِِْ/ِ( زاد المسير  ٓ)



436 

 

كجعؿى الدائرة في الكجو الثاني بمعنى : المنقمىب ، في قكلو تعالى :  
ًمفى األىٍعرىاًب مىف يىتَّ  ـٍ دىآًئرىةي )كى مىٍيًي ـي الدَّكىاًئرى عى يىتىرىبَّصي ًبكي ًخذي مىا يينًفؽي مىٍغرىمنا كى

ًميـه( قاؿ ابف فارس : ))قمبتي الشيء قمبنا ، كالقىمىبي انقبلب  السٍَّكًء كىالٌموي سىًميعه عى
))كقمب  (ٔ)الشفة ، كىي قمباء ، كصاحبيا أقمب ، كقمبتي الشيءى كببتيو((

لو  ...  ظيرنا لبطف ، كقمبتي الشيءى فانقمب ، أم : انكبَّ الشيءى : حكَّ
فيذا  (ٕ) كاالنقبلب : الرجكع مطمقنا((...  كالمنقمىب : مصير العباد إلى اآلخرة

ىك معنى المنقمب فأيف ىك مف معنى الدائرة التي تيطمىؽ عمى كؿ مكركه 
يء ؟! يحدؽ باإلنساف ، كيحيط بو مف كؿّْ جكانبو ، كما تحيط الدائرة بالش

كقد فسَّر أىؿ التفسير الدائرة في ىذا الكجو بما فسركا بو الكجو األكؿ ، قاؿ 
( يقكؿ : كينتظركف بكـ الدكائر أف تدكر  ـي الدَّكىاًئرى يىتىرىبَّصي ًبكي الطبرم : )))كى
بيا األياـ كالميالي إلى مكركه كنفي محبكب ، كغمبة عدك لكـ ، يقكؿ ا 

مىٍيًيـٍ  دىآًئرىةي السٍَّكًء( جعؿ ا دائرة السكء عمييـ ، كنزكؿ  تعالى ذكره : )عى
ـٍ دىآًئرىةي السٍَّكًء( بفتح السيف بمعنى النعت  ... المكركه بيـ ال عميكـ مىٍيًي )عى

ف كانت الدائرة مضافة إليو(( ـٍ دىآًئرىةي السٍَّكًء( يدكر عمييـ (ٖ) لمدائرة ، كا  مىٍيًي )))عى
( المصائب التي ال مخمص  (ٗ)الببلء كالحزف(( كقاؿ ابف عطية ))ك)الدَّكىاًئرى

لئلنساف منيا فيي تحيط بو كما تحيط الدائرة ، كقد يحتمؿ أف تشتؽ مف دكر 
 (٘)الزماف ، كالمعنى : ينتظر بكـ ما تأتي بو األياـ كتدكر بو((

                                                 

 ْٕٕ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُٗٔ/ُِ( لساف العرب  ِ)

 ٗ-ٖ/ُُ( جامع البياف  ّ)

 ُٗٓ/ِ( الكسيط  ْ)

 ّٕ/ّ( المحرر الكجيز  ٓ)



437 

 

فالمراد إذف مف الدائرة في شاىد ىذا الكجو كالذم قبمو الدائرة بعينيا 
نَّيا تيطمىؽ عمى كؿ مكركه يحدؽ باإلنساف ، كيحيط بو مف كؿّْ جكانبو ، عمى أ

 كما تحيط الدائرة بالشيء ، فجعميا بغير ىذا المعنى تحريؼ لداللتيا 
عىؿى )ديَّارنا( في الكجو الثالث بمعنى : )أحدنا( في قكلو تعالى :  كجى

مىى األٍرًض ًمفى اٍلكى  قىاؿى نيكحه رَّبّْ ال تىذىٍر عى )ديَّار( في  اًفًريفى دىيَّارنا( لـ ترد)كى
في ىذا المكضع ، ففي )ديَّار( معنى ال تجده في )أحد( فقد  القرآف الكريـ إالٌ 

مىى األٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى  تقدـ قكؿ الحمبي ))قكلو تعالى : )ال تىذىٍر عى
اعؿ ف { أم : مىف يدكر كيمشي ، كىك فيعاؿ ، كأصمو دىٍيكارِٔدىيَّارنا(}نكح : 

 (ٔ) ؛ ألنَّو كاف يجب أف يقاؿ : دىكَّار ، كقىكَّاؿ(( ، كال يجكز أف يككف فىعَّاالن 
كىذا ما بيَّنو أىؿ المعاني كالتفسير ، قاؿ الفراء : ))كقكلو تعالى : )دىيَّارنا( 
كىك مف ديٍرتي ، كلكنو فيعاؿ مف الدكراف ، كما قرأ عمر بف الخطاب : )الٌموي 

ـي(}البقرة :  الى ًإلىػوى ًإالَّ  يُّ اٍلقىيَّا ((ِٓٓىيكى اٍلحى               ( ٕ) { كىك مف قيٍمتي
كقاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))كيعني بالدَّيَّار مىف يدكر في  

األرض ، فيذىب كيجيء فييا ، كىك فيعاؿ مف الدكراف ديكارنا ، اجتمعت 
دغمت الكاك فييا ، كصيرتا الياء كالكاك ، فسبقت الياء الكاك كىي ساكنة ، كأي 

نَّما ىك قيكاـ ، كالعرب تقكؿ : ما بيا  ياء مشددة ، كما قيؿ الحٌي القٌياـ ، كا 
رىمىة ، يعني بذلؾ كمو :  ديَّاره كال عريبه ، كال دكمّّ ، كال صافره ، كال نافخ ضى

( ٔ)عمى االنفراد(( ، فػػ)أحد( أصمو كاحد ، كىك ))أصؿ يدؿٌ  (ٖ)ما بيا أحد((

                                                 

 ُّ-َّ/ِ( عمدة الحفاظ  ُ)

كمعػػػاني  ْٖٖكينظػػػر : تفسػػػير غريػػػب القػػػرآف البػػػف قتيبػػػة ص  ٖٔ/ّ( معػػػاني القػػػرآف  ِ)
عرابو لمزجاج  بػف عطيػة كالمحػرر الػكجيز ال َٖٔ/ْكالكشاؼ لمزمخشرم  َُٖ/ٓالقرآف كا 

ٓ/ّٕٕ 

 ُُٗ/ِٗ( جامع البياف  ّ)
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أبك  حاتـ الرازم : ))كقمنا : إفَّ األحد أكمؿ مف الكاحد ، أال ترل أنَّؾ  كقاؿ
لك قمتى : فبلف ال يقكـ لو كاحد ، جاز في المعنى أف يقكـ لو اثناف أك ثبلثة  
ذا قمت : فبلف ال يقكـ لو أحد ، فقد جزمت أنَّو ال يقكـ لو  فما فكقيما ، كا 

خصكصية ليست في الكاحد ، تقكؿ : كاحد كال اثناف فما فكقيما ، كفي األحد 
ليس في الدار كاحد ، فيجكز أف يككف كاحدنا مف الدكاب أك الطير أك الكحش 

ذا قمت : ليس في الدار  أك اإلنس ، فكأفَّ الكاحد تعـٌ  الناس كغير الناس ، كا 
 (ٕ)أحد ، فيك  مخصكص لآلدمييف دكف سائرىـ((

أف يكصؼ بو كؿَّ آدمي ، تبيَّف مف تعريؼ )أحد( أنَّو لفظ عاـ يصح 
فيك اسـ جنس ييطمىؽ عمى كؿّْ فرد مف الناس ، كالجفّْ ، كالمبلئكة ، ك)ديَّار( 
عند أىؿ المغة ، كما تقدـ : مىف يمشي كيدكر ، كيذىب كيجيء ؛ ألنَّو مشتؽ 
مف الدكراف ، ك)عريب( يعني : عربي ، قاؿ الخميؿ : ))كاألعاريب جماعة 

((األعراب ، كرجؿ عربيّّ  كقاؿ ابف  (ٖ) ، كما بيا عريب ، أم : ما بيا عربيّّ
فارس : ))العيف كالراء كالباء أصكؿ ثبلثة ، أحدىا : اإلنابة ، كاإلفصاح ، 

...  كاآلخر : النشاط كطيب النفس ، كالثالث : فساد في جسـ أك عضك
 فأمَّا األمَّة...  فاألكؿ ، قكليـ : أعرب الرجؿ عف نفسو : إذا بيَّف كأكضح

التي تيسمَّى العرب فميس ببعيد أف يككف سيمّْيٍت عربنا مف ىذا القياس ؛ ألفَّ 
ا ...  لسانيا أعرب األلسنة ، كبيانيا أجكد البياف كمما يدؿُّ عمى ىذا أيضن

قكؿ العرب : ما بيا عريب ، أم : ما بيا أحد ، كأنَّيـ يريدكف : ما بيا 
(  (ٗ) أنيس ، ييعًرب عف نفسو(( الصكت ، كدكمّْ الرعد ، أك الريح ، ك)الدىًكمّّ

                                                                                                                

  ْٗٗ-ْٖٗكص  ِٗ( ينظر : مقاييس المغة ص  ُ)

 ّّ/ِ( الزينة في الكممات اإلسبلمية  العربية  ِ)

  ُٔٔ( العيف ص  ّ)

 ٔٔٔ-ٓٔٔ( مقاييس المغة ص  ْ)
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ك))الصفير لمطائر ،  (ٔ)أك النحؿ ، أك الطير كيقاؿ : ما بالدار دىكمّّ 
))كما بيا صافر ،  (ٕ) كقكليـ : ما بيا صافر ، مف ىذا ، كأنَّو يصكّْت((

أم : ما بيا أحد ، كما يقاؿ : ما بيا ديَّار ، كقيؿ : ما بيا أحد ذك 
رى  (ٖ)صفير(( مىة : الجمرة ، كقيؿ ىي النار نفسيا ، كقيؿ : ىي ما دؽَّ ))كالضَّ

لكدَّ معاكية أنَّو ما بقي  مف الحطب ، كفي حديث عمي رضي ا عنو : كاً 
رىمىة ، ىي بالتحريؾ النار ، كىذا يقاؿ عند المبالغة  مف بني ىاشـ نافخ ضى

ر : إذا أكقدىا ، في اليبلؾ ؛ ألفَّ الكبير كالصغير ينفخاف النار ، كأضـر النا
رىمىة ، أم : ما بيا أحد(( (ٗ)كما بالدار نافخ ضى

 

جاز  فكما جاز أف يقاؿ : ال تذر عمى األرض مف الكافريف ديَّارنا  ، ن
أف يقاؿ : ال تذر عمى األرض مف الكافريف عريبنا ، أك : ال تذر عمى 

يِّا ، أك : ال ا ، صافرن  تذر عمى األرض مف الكافريف األرض مف الكافريف دىكّْ
رىمىة ، بؿ جاز أف يقاؿ :  ال  أك : ال تذر عمى األرض مف الكافريف نافخ ضى
تذر عمى األرض مف الكافريف إنساننا ، أك : ال تذر عمى األرض مف 

، أك : ال تذر  تذر عمى األرض مف الكافريف رجبلن  الكافريف بشرنا ، أك: ال
ني أفَّ ىذه األلفاظ بمعنى عمى األرض مف الكافريف آدميِّا ، لكف ىذا ال يع

نَّما جاز أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا ، أك ألفَّ  كاحد ، كا 
ذا جعؿ مفسّْر  التركيب مما جازت فيو ىذه المعاني ، فمكؿٍّ منيا داللتو ، كا 
نَّما يريد إيضاح معناه ،  )ديَّارنا( بمعنى )أحدنا( فيك ال يريد أنَّو يعنيو بعينو ، كا 

ح المفردات الغريبة ، كالطبرم نفسو قد بيَّف داللة الدَّيَّار قبؿ أف كما تيكى  ضَّ
                                                 

 ّّٔ/ٓكلساف العرب  َّْ-َّّ( ينظر : مقاييس المغة ص  ُ)

 ْٖٖ( مقاييس المغة البف فارس ص  ِ)

 ُِٓ/ٖ( لساف العرب  ّ)

 َْ/ٗ( لساف العرب  ْ)
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رىمىة  بمعنى أحد  يذكر أفَّ الدَّيَّار ، كالعىريب ، كالدَّكمي ، كالصافر ، كنافخ ضى
، بؿ ىي ليست بمعنى )أحد( بدالالتيا الخاصة ، فقكلؾ : ما باألرض دىكمّّ 

مف إنس ، أك جفّْ ، أك ريح ، أك  ، يعني نفي ما فييا مف دىكمٍّ ، يصدر
شجر ، أك طير ، فيشمؿ النفي كؿَّ ما فييا مف حركة ، كحياة ، ككذلؾ إذا 
قمتى : ما في األرض صافر ، فيككف ىذا النفي أعُـّ مف قكلؾ : ما في 
األرض أحد ؛ ألفَّ )أحد( تعني العاقميف فحسب ، كقكلؾ : ما في األرض 

عريب( يعني العربي الفصيح مف الناس مف عريب ، أخصَّ منيا ؛ ألفَّ )
رىمىة ؛ كقكلؾ : ما في  دكف غيرىـ ، ككذلؾ قكلؾ : ما في األرض نافخ ضى
األرض ديَّار ، ألنَّو ليس كؿُّ إنساف نافخ ضرمة ، أك ممف يمشي كيدكر في 
األرض ، ك)أحد( تعني كؿ إنساف ، كجفٍّ ، كمىمىؾ ، فيي إذف بمعنى أحد مف 

اـ ، لكنَّيا تفترؽ عف بعضيا في معانييا الخاصة ، كىي حيث المعنى الع
المقصكدة في القرآف الكريـ ، فجعؿ )ديَّارنا( بمعنى )أحدنا( عمى أنَّو يعنيو ىك 

 التحريؼ بعينو
قىاؿى نيكحه رَّبّْ  فإذا راعينا المعنى الخاص المراد يككف قكلو تعالى : )كى

مىى األٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى  دىيَّارنا( ليس بمعنى : ال تذر عمييا منيـ   ال تىذىٍر عى
أحدنا ، فمك استعمؿ )أحدنا( لشمؿ دعاءه باليبلؾ كٌؿ إنساف ، مف دكف 
استثناء ، لكف لمَّا استعمؿ )دىيَّارنا( أصبح المعنى : ))ال تذر عمييا منيـ مىف 

كيذىب كيجيء ، مف دكف غيرىـ كالشيخ الكبير المسٌف ،  (ٔ) يدكر كيتحرؾ((
لمريض المقعد ، كالطفؿ الرضيع ، فيككف دعاء نكح عنى صنؼ الديَّار مف كا

الناس ؛ ألنَّيـ أشدُّ خطرنا ؛ كألنَّيـ ىـ الذيف سىعكا أكثر مف غيرىـ إلى الكفر 
      ، كقدركا أكثر مف غيرىـ عمى أذل نكح عميو السبلـ 

 قاؿ الحيرم : ))الدكاب عمى ثبلثة أكجو : الدابة : -ٙٔ

                                                 

 ٖٖ/ُٓ( ركح المعاني لآللكسي  ُ)
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الخميقة مف بني عبد الدار مف بني المشركيف ، كقكلو تعػالى  أحدىا :
ـي الًَّذيفى الى يىٍعًقميكفى : ) ُـّ اٍلبيٍك  {ِِ(}األنفاؿ : ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابَّ ًعندى الٌمًو الصُّ

ًإفَّ شىػرَّ الػدَّكىابّْ ًعنػدى الثاني : الخميقة ، كىي الييكد ، كقكلو تعػالى : )
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى الٌمًو الًَّذيفى كىفىري   {ٓٓ(}األنفاؿ : كٍا فىيي

بىػػػػػػثَّ ًفييىػػػػػػا ًمػػػػػػف كيػػػػػػؿّْ )الثالػػػػػػث : الػػػػػػدكاب بعينيػػػػػػا ، كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى :  كى
   (ُ){((ُْٔ(}البقرة : دىآبَّةو 

ـ فػػي شػػاىد الكجػػو األكؿ ىػػـ كٍ كالػػبي  كالػػدكاب الػػذيف كصػػفيـ ا بالصػػـٌ  
لمَّا التفتكا عف سماع  ـ حقيقة ، كلكنيـكٍ الكافركف ))كلـ يكف بيـ صمـ ، كال بي 

الحؽ كالنطؽ بو ، كانكا كالصْـّ كالبكـ ، كالعرب تسػمي المعػرض عػف الشػيء 
فمػػف الكاضػػح  جػػدِّا أفَّ الػػدكاب  (ِ): أعمػػى ، كالممتفػػت عػػف سػػماعو : أصػػـ((

فػػػػي شػػػػاىد الكجػػػػو األكؿ عػػػػاـ ، يعنػػػػي :  كػػػػؿ قػػػػـك ىػػػػذه صػػػػفتيـ مػػػػف الكفػػػػر 
رم أف يقصره عمػى قػكـ معيَّنػيف ؟ كاإلعراض عف ديف ا ، فكيؼ تسنى لمحي
 أليس في ىذا تحريؼ كاضح لكتاب ا ؟!

ككذلؾ الدكاب في شاىد الكجو الثاني عػاـ ، يعنػي كػؿ الػذيف كفػركا ،  
عمى اختبلؼ ممميـ كقكمياتيـ مف خمؽ آدـ حتى قيػاـ السػاعة ، فكيػؼ تسػنى 

ا  لو مرة أخرل أف يقصره عمى الييكد ؟! أك ا آخر  تحريفناليس ىذا أيضن كاضحن
                                                                                                          لكتاب ا ؟!
كالتػي  رضػة ،تفسير الدابة عمى خمسة أكجو : األ))قاؿ الدمغاني : ك 

ألرض ، كما دبَّ عمى كجو ا ، كما خبل اإلنساف كاألنعاـ ، تخرج آخر الزماف
 ككؿ مف رزؽ في السماء كاألرض .

ـٍ ضػػة قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة  سػػبأ : )رى الدابػػة : األى  فكجػػو منيػػا ػػا دىلَّييػػ مى
ٍكًتًو ًإال دىابَّةي األٍرضً  مىى مى  كىي األرضة  {ُْ(}سبأ : عى

                                                 

(
ٔ
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كالكجو الثاني ، الدابة : الخمػؽ العظػيـ ، كىػي اآليػة التػي تخػرج آخػر 
ـٍ دىابَّػةن النمػؿ : )الزماف قكلو تعػالى فػي سػكرة  ـٍ أىٍخرىٍجنىػا لىييػ مىػٍيًي قىػعى اٍلقىػٍكؿي عى ذىا كى كىاً 

 {ِٖ(}النمؿ : مّْفى األٍرًض تيكىمّْميييـٍ 
كالكجػػو الثالػػث : الػػدكاب مػػا خػػبل النػػاس كاألنعػػاـ ، كىػػك الحشػػريات ، 

ًمفى النَّاًس كىالدَّكىابّْ كىاألٍنعىاـً قكلو تعالى في سكرة المبلئكة : )  {ِٖ: (}فاطر كى
كالكجػػػو الرابػػػع ، الدابػػػة : مػػػا دبَّ عمػػػى كجػػػو األرض ، قكلػػػو تعػػػالى : 

ا بىثَّ ًفيًيمىا ًمف دىابَّةو ) مى  {ِٗ(}الشكرل : كى
ػا ًمػف : كؿ مف رزؽ مف الدابػة ، قكلػو سػبحانو : ) كالكجو الخامس مى كى

مىى الٌمًو ًرٍزقييىا   (ُ){((ٔ(}ىكد : دىآبَّةو ًفي األىٍرًض ًإالَّ عى
ػػا ًمػػف دىابَّػػةو فػػي قكلػػو تعػػالى )ة الداٌبػػ ػػا بىػػثَّ ًفيًيمى مى ( تعنػػي الدابػػة بعينيػػا كى

ػا ًمػف دىآبَّػةو ًفػي كما جاء في الكجو الرابػع ، ككػذلؾ التػي فػي قكلػو تعػالى : ) مى كى
مىى الٌمًو ًرٍزقييىا ( كمػا جػاء فػي الكجػو الخػامس ، ككػذلؾ الدابػة فػي  األىٍرًض ًإالَّ عى

ًمػػفى النَّػػاًس كىالػػدَّ قكلػػو ) لثالػػث تعنػػي الدابػػة كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو ا (كىابّْ كىاألٍنعىػػاـً كى
أفَّ القػػػرآف الكػػػريـ خػػػص بيػػػا الحشػػػرات مػػػف دكف النػػػاس كاألنعػػػاـ  بعينيػػػا ، إالٌ 

 ألنَّيا أدؿ عمى االتصاؼ بصفة الدب عمى األرض مف دكنيما .
آخر الزماف سيمّْيت كؿ منيما دابة ؛  أمَّا األرضة ، كالدابة التي تخرج

يمػػا مشػػمكلتاف بصػػفة مػػا دبَّ عمػػى األرض ، فيمػػا كجػػو كاحػػد ؛ ألنَّيػػا مػػف ألنَّ 
 أنكاع ما دبَّ ، أم : أفَّ المراد تسمية كؿ منيما بالدابة كليس العكس . 

الدابة معاني األكجو المذككرة المنسكبة إلييػا صحَّ أنَّو قد أريد مف فمك 
َـّ   فيػػػي أكجػػػو مختمقػػػة بطريقػػػة الدراسػػػة المعككسػػػة ؛ ألفَّ القػػػرآف الكػػػريـ لػػػـ يسػػػ

ػكمػا فعػؿ األكجو  الدابة بيذه نَّمػا سػمَّى كػبلِّ أصػحاب ف ىػك مى  كتػب الكجػكه ، كا 
منيػػا بالدابػػة ، فيػػي جميعيػػا كجػػو كاحػػد ؛ ألفَّ جميعيػػا بمعنػػى الدابػػة كليسػػت 

                                                 

(
ٔ
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الٌ الدابة بمعانييا ، ىذا لك صح ما ادعكه ، ك  الدابػة فإنَّو قد أريػد مػف الػدكاب ك  ا 
أينمػػػا كردت فػػػي كتػػػاب ا معناىػػػا العػػػاـ : الػػػدكاب بعينيػػػا ، أك مػػػا دبَّ عمػػػى 

 األرض . 
جكه لمرزؽ في القرآف الكريـ ذكر أصحاب كتب الك :  الّرزؽ-ٚٔ

 اثني عشر كجينا 

ٍزًؽ المًَّو كىالى تىٍعثىٍكٍا  بيكٍا ًمف رّْ األكؿ : العطاء ، كقكلو تعالى : )كيميكٍا كىاٍشرى
(}البقرة :  ٍفًسًديفى ـٍ ًَٔفي األىٍرًض مي ٍقنىاىي زى ًممَّا رى { كقكلو تعالى : )كى

(}البقرة :  ـي اٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل كيميكٍا ًمف { كقكلو تعالى : )كىأىنزى ّيينًفقيكفى مىٍيًي ٍلنىا عى
(}األعراؼ :  ـٍ ٍقنىاكي زى  { َُٔطىيّْبىاًت مىا رى

ٍزقان قىاليكٍا  ًزقيكٍا ًمٍنيىا ًمف ثىمىرىةو رّْ الثاني : الطعاـ ، كقكلو تعالى : )كيمَّمىا ري
(}البقرة :  ًزٍقنىا ًمف قىٍبؿي  { ِٓىىػذىا الًَّذم ري

ة ، كقكلو تعالى : )كىالٌموي يىٍرزيؽي مىف يىشىاء ًبغىٍيًر الثالث : رزؽ الجن
(}البقرة :   { كرزؽ الجنة يعني الرزؽ بعينو  ًُُِحسىابو

الرابع : فاكية الشتاء في الصيؼ كفاكية الصيؼ في الشتاء ، كقكلو 
ـي أىنَّى  ٍريى دى ًعندىىىا ًرٍزقان قىاؿى يىا مى كىًريَّا اٍلًمٍحرىابى كىجى مىٍييىا زى ؿى عى تعالى : )كيمَّمىا دىخى

(}آؿ لىًؾ ىىػذىا قىالىٍت ىيكى ًمٍف ًعنًد الٌمًو إفَّ الٌموى يىٍرزيؽي مىف يىشىاء ًبغىٍيًر حً  سىابو
 {   ّٕعمراف : 

رَّميكٍا مىا  الخامس : الحكت ، أك الحرث كاألنعاـ ، كقكلو تعالى : )كىحى
(}األنعاـ :  مىا كىانيكٍا ميٍيتىًديفى مُّكٍا كى مىى الٌمًو قىٍد ضى قىييـي الٌموي اٍفًترىاء عى زى { كقكلو َُْرى

بلىالن قيٍؿ تعالى : )قيٍؿ أىرىأىٍيتـي مَّا أىنزىؿى الٌموي لىكيـ مّْف  رىامنا كىحى ٍنوي حى عىٍمتـي مّْ ٍزؽو فىجى رّْ
(}يكنس :  كفى مىى الٌمًو تىٍفتىري ـٍ عى ـٍ أى { كالحكت لفظ الحيرم كىك ٗٓآلٌموي أىًذفى لىكي

 تصحيؼ لـ ينبّْو عميو المحقؽ   
سىننا(}ىكد :  قىًني ًمٍنوي ًرٍزقنا حى زى كالسادس : أماكف ، كقكلو تعالى : )كىرى

 { الحيرم ٖٖ



444 

 

يينىزّْؿي لىكيـ مّْفى السَّمىاء  السابع : المطر ، كقكلو تعالى : )كى
مىا ًُّرٍزقنا(}غافر :  ـٍ كى ًفي السَّمىاء ًرٍزقيكي { كقكلو تعالى : )كى

(}الذاريات :  ٍزؽو ِِتيكعىديكفى ا أىنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمىاء ًمف رّْ مى { كقكلو تعالى : )كى
 {  ٍٓكًتيىا(}الجاثية : فىأىٍحيىا ًبًو األٍرضى بىٍعدى مى 

ٍيره كىأىٍبقىى(}طو :  بّْؾى خى ًرٍزؽي رى الثامف : الجنة ، كقكلو تعالى : )كى
ُُّ } 

التاسع : الثكاب ، كقكلو تعالى : )قىٍد أىٍحسىفى المَّوي لىوي ًرٍزقنا(}الطبلؽ : 
 { الحيرم كالدمغاني ُُ

لىييـٍ  ـٍ ًفييىا  العاشر : الغداء كالعشاء خاصة ، كقكلو تعالى : )كى ًرٍزقييي
 { يعني : غداءىـ كعشاءىـ ِٔبيٍكرىةن كىعىًشيِّا(}مريـ : 

ـٍ  ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي الحادم عشر : الشكر ، كقكلو تعالى : )كى
(}الكاقعة :   { يعني : شكركـ ِٖتيكىذّْبيكفى

ييفَّ الثاني عشر : النفقة ، كقكلو تعالى : )كىعمىى اٍلمىٍكليكًد لىوي ًرٍزقي 
(}البقرة :  تيييفَّ ًكٍسكى الرزؽ يعني الرزؽ أينما كرد في كتاب ا ، .   (ُ){ِّّكى

  :المنسكبة ليو فيي مختمقة بطريقتيف  أما الكجكه
األكلى : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو : فالعطاء ، كالثكاب ، كالنفقة ، 

الرزؽ بؿ ىي كما جاء في الكجو األكؿ ، كالتاسع ، كالثاني عشر ، ال تعني 
 معاني مرادفاتو 
كتشمؿ األكجو : جعؿ المفظ بمعاني المكصكؼ بو :  كالثانية

 الباقية .
جعؿ أصحاب كتب الكجكه الرزؽ في الكجو األكؿ  الرزؽ والعطاء :

ٍزًؽ المًَّو كىالى تىٍعثىٍكٍا ًفي  بيكٍا ًمف رّْ بمعنى العطاء ، في قكلو تعالى : )كيميكٍا كىاٍشرى
                                                 

(
ٔ
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( كقكلو تعالى :  ـٍ يينًفقيكفى ٍقنىاىي زى ًممَّا رى ( كقكلو تعالى : )كى ٍفًسًديفى األىٍرًض مي
 ) ـٍ ٍقنىاكي زى ـي اٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى مىٍيًي ٍلنىا عى  )كىأىنزى

زؽ غير العطاء ، قاؿ ابف فارس في الرزؽ : ))الراء كالزاء  كالرّْ
َـّ ييحمىؿ عميو غير المكقكت ، كالقاؼ أصيؿ كاحد يد ؿُّ عمى عطاء لكقت ، ث

زؽ  زؽ ، كالرّْ فالرزؽ عطاء ا جؿ ثناؤه ، كيقاؿ : رزقو ا ، كاالسـ : الرّْ
ـٍ  ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي بمغة أٍزًد شينكءة : الشكر، مف قكلو جؿ ثناؤه : )كى

(}الكاقعة :    (ُ) ٍقتىني ، أم : لمَّا شكٍرتىني(({ كفعمتي ذلؾ لمَّا رز ِٖتيكىذّْبيكفى
كقاؿ الراغب : ))الرزؽ يقاؿ لمعطاء الجارم تارة دنيكينا كاف أك 
أخركيِّا ، كلمنصيب تارة ، كًلما يصؿ إلى الجكؼ كيتغذل بو تارة ، يقاؿ : 
ًزٍقتي عممنا ، قاؿ تعالى : )كىأىنًفقيكا ًمف مَّا  أعطى السمطاف رزؽ الجند ، كري

ٍقنىاكيـ زى كقكلو تعالى : ...{ أم : مف الماؿ ، كالجاه ، كالعمـَُ(}المنافقكف : رى
(}الكاقعة :  ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي { أم : كتجعمكف نصيبكـ مف ِٖ)كى

مىا  ـٍ كى ًفي السَّمىاء ًرٍزقيكي النعمة تحرّْم الكذب ، كقكلو تعالى : )كى
(}الذاريات :  عيًني بو المطر ، ، كقيؿ تنبيو أفَّ الحظكظ { قيؿ : ِِتيكعىديكفى

  (ِ) بالمقادير((
زؽ في األصؿ مصدر كييطمىؽ عمى ...كقاؿ الحمبي : ))كالرّْ

ـٍ ...المرزكؽ ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي كييطمىؽ عمى الشكر ، كقكلو تعالى : )كى
(}الكاقعة :  التكذيب ، { أم : عكستـ القضية ، فجعؿ مكاف الشكر ِٖتيكىذّْبيكفى

كقيؿ : ىك عمى حذؼ مضافيف ، أم : تجعمكف بدؿ شكر رزقكـ 
   (ُ) كالرزؽ : ))ما ينتفىع بو مف مأككؿ ، كممبكس ، كنحكىما(( (ّ)تكذيبكـ((

                                                 

(
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كقاؿ ابف فارس في العطاء : ))العيف كالطاء كالحرؼ المعتٌؿ أصؿ 
التناكؿ كاحد يدؿُّ عمى أخذ كمناكلة ، ال يخرج الباب عنيما ، فالعطك : 

إلى الشجرة ليتناكؿ الكرؽ  عطك : كذلؾ إذا رفع يديو متطاكالن كالظبي ي...باليد
))كقكلو  (ِ)، قاؿ الخميؿ : كمنو اشتٌؽ اإلعطاء ، كالمعاطاة : المناكلة((
ٍمقىوي ثيَـّ ىىدىل(}طو :  بُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيؿَّ شىٍيءو خى { أم : َٓتعالى : )قىاؿى رى

))كالعطك : التناكؿ كرفع الرأس (ّ)ما يصمحو((أمكنو مف تناكؿ 
ف ...كاليديف  كٍا كىاً  كاإلعطاء : المناكلة ، قاؿ تعالى :  )فىًإٍف أيٍعطيكٍا ًمٍنيىا رىضي

(}التكبة  :  ـٍ يىٍسخىطيكفى ـٍ ييٍعطىٍكٍا ًمنيىا ًإذىا ىي                                                 (ْ){((ٖٓلَّ
العطاء الجارم في الحكـ عمى اإلدرار ؛ كليذا يقاؿ : ))فالرزؽ ىك  

ككؿ ما خمقو ا في األرض مما ...أرزاؽ الجند ؛ ألنَّيا تجرم عمى إدرار
مىؽى لىكيـ مَّا ًفي  ييممىؾ فيك رزؽ عمى الجممة ، بداللة قكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم خى

ًميعان(}البقرة :  ف كاف رزقنا في الجمِٗاألىٍرًض جى مة فتفصيؿ قسمتو عمى { كا 
ما يصح كيجكز مف األمبلؾ ، كال يككف الحراـ رزقنا ؛ ألفَّ الرزؽ ىك العطاء 
كـ بو ، كما يفترسو األسد رزؽ لو  الجارم في الحكـ ، كليس الحراـ مما حي
بشرط غمبتو عميو ، كما أفَّ غنيمة المشركيف بشرط غمبتنا عمييـ ، كالمشرؾ 

رزقنا لنا، كال  غمبناه عميو بطؿ ممكو لو ، كصار يممؾ ما في يده ، أمَّا إذا
، فأمَّا قكليـ رزؽ حبلؿ فيك تككيد ، كما يقاؿ :   حبلالن يككف الرزؽ إالٌ 

يتبيَّف مما تقدـ ذكره أفَّ الرزؽ (ٓ)حسنة(( غة حسنة ، كال تككف الببلغة إالٌ ببل
 غير العطاء فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو 

                                                                                                                

(
ٔ

 22/ٕ( عّذث اٌذفاظ ص 

(
ٕ

 ٕٖ٘-٠ٖٕٚ٘ٔظش : اٌّفشداح ٌٍشاغب ص  2٘ٙغج ص ( ِما١٠ظ اٌٍ

(
ٖ

 4ٗ/ٖ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٗ

 22/ٗ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
٘

 22ٔ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ٌٍعغىشٞ ص 
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، كالحرث كاألنعاـ ، كأماكف ، كالمقصكد بيا  أمَّا الطعاـ ، كالفاكية
، كما جاء في الكجو الثاني ، كالرابع  اء كالعشاءمقاـ النبكة ، كالمطر ، كالغد
، فيي ليست معاني الرزؽ بؿ  كالسابع ، كالعاشر ، كالخامس ، كالسادس ، 

ىي معاني أنكاعو ، كىي مختمقة بطريقة الدراسة المعككسة ، فمك صحت ىذه 
جو لكاف المراد تسمية معانييا بالرزؽ ، ال تسمية الرزؽ بمعانييا ، كييعدُّ األك 

ىذا مف التحريؼ ، كىك قمب المعنى المراد ، فمعاني ىذه األكجو مف أنكاع 
الرزؽ ، كالرزؽ لفظ عاـ يطمؽ عمى ىذه األنكاع كنحكىا ، كمف الكاضح أفَّ 

مى بمعناه العاـ ال بمعناه المراد مف الرزؽ الرزؽ بعينو ؛ ألنَّو أريد أف يس
مف  كقسمو ، الذم ال يككف إالٌ الخاص ؛ أم : بمعنى ما كتبو ا لعباده 

النصيب الحبلؿ ، كالدليؿ عمى ذلؾ استعماؿ لفظو ، كلك أراد الخاص 
الستعمؿ لفظو ، كالفرؽ بيف العاـ كالخاص ظاىر ، فجعؿ الرزؽ بيذه 

المراد ، كىذا التحريؼ عاـ  المعاني الخاصة تحريؼ ظاىر كخبلؼ المعنى
في أكجو كؿ لفظ اختمقت بطريقة الدراسة المعككسة ، كىك عدـ جعؿ المفظ 

 العاـ بمعناه بؿ بمعاني أنكاعو
الٌ  خمسةلك صحت ىذه األكجو الكىذا كما قمتي  فإفَّ المراد مف  ، كا 

الرزؽ الرزؽ بعينو ، في شكاىد ىذه األكجو ، كأينما جاء في كتاب ا ، كىك 
لفظ عاـ ييطمىؽ عمى كؿّْ نعمة مف نعـ ا عمينا ، كىي ًنعىـه ال تيعدُّ كال 
تحصى ، فالرزؽ يعني كؿ ما كتبو ا لعباده طكاؿ حياتو ، فعف جابر 

قاؿ : ال تستبطئكا الرزؽ فإنو لـ يكف عبد  (رضي ا عنو أف رسكؿ ا )
ليمكت حتى يبمغ آخر رزؽ ىك لو فأجممكا في الطمب ركاه ابف حباف في 

 صحيحو.
 ( : يا أييا الناس اتقكاكعنو رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا )

ف أبطأ ا  ا لف تمكت حتى تستكفي رزقيا ك ا كأجممكا في الطمب كاف نفسن 
 كدعكا ما حـر . ركاه ابف ماجو. ؿٌ عنيا.. خذكا ما ح
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( قاؿ: ... فبل كعف ابف مسعكد رضي ا عنو أف رسكؿ ا )
منكـ لف يخرج  اأف أحدن  يستبطئف أحد منكـ رزقو فإف جبريؿ ألقى في ركعي
اس كأجممكا في الطمب فإف مف الدنيا حتى يستكمؿ رزقو ، فاتقكا ا أييا الن

مبو بمعصية ا فإفَّ ا ال يناؿ فضمو حد منكـ رزقو فبل يطأاستبطأ 
بمعصيتو . ركاه الحاكـ ))كأرزاؽ بني آدـ مكتكبة مقدَّرة ليـ ، كىي كاصمة 

دُّكا في طمبيا أك قصَّركا((  ( ُ)إلييـ ، جى

قكؿ  كرد في كتاب ا ، مف ذلؾ مثبلن  فيذا ىك معنى الرزؽ أينما
ٍنوي(}الكيؼ : الراغب كمف تبعو في الرزؽ : ))كقكلو تعالى :  )فىٍميىٍأًتكيـ ًبًرٍزؽو مّْ

كىذا الرزؽ ىك ضمف قكلو تعالى : )فىاٍبعىثيكا  (ِ){ أم : بطعاـ ييتغذَّل بو((ُٗ
ٍنوي  ا فىٍميىٍأًتكيـ ًبًرٍزؽو مّْ ًدينىًة فىٍميىنظيٍر أىيُّيىا أىٍزكىى طىعىامن ـٍ ىىًذًه ًإلىى اٍلمى ًرًقكي دىكيـ ًبكى أىحى

دنا(}الكيؼ :  ـٍ أىحى ٍليىتىمىطٍَّؼ كىال ييٍشًعرىفَّ ًبكي ؛ ألفَّ { قاؿ أىؿ الكيؼ ىذا ُٗكى
ككانت ...مف أخفى إيمانو ، ))فكانكا يذبحكف لمطكاغيت كانكا كفارنا إالٌ قكميـ 

أكثر أمكاليـ غصكبنا ، كقاؿ مجاىد : قالكا لصاحبيـ : ال تبتٍع طعامنا فيو 
بو ،   كقد فرَّؽ العسكرم بيف الرزؽ كالطعاـ الذم ييتغذَّل (ّ)ظمـ كال غصب((

ل بو اإلنساف قد يككف حبلال ، كقد ، كما ييتغذَّ   حبلالن بأفَّ الرزؽ ال يككف إالٌ 
يككف حرامنا ))أال ترل أنَّو يجكز أف يغتذم بالسرقة ، كليست السرقة رزقنا 

ٍنوي( معناه : فاستعممكا لفظ الرزؽ ؛ ليككف قكلو )فىٍميىٍأًتكيـ ًبًرٍزؽو  (ْ)لمسارؽ((  مّْ
 مف إالٌ  ، الذم ال يككف فميأتكـ بالطعاـ المكتكب كالمقسكـ لكـ مف عند ا

مف أف يذكر ىذا الكبلـ كمو ، قاؿ )فىٍميىٍأًتكيـ ًبًرٍزؽو  النصيب الحبلؿ ، فبدالن 
ٍنوي(   مّْ

                                                 

(
ٔ

 ٔٓٗٔ/ٕ( دٙز٠ب اٌٍغج ٌؤلص٘شٞ 

(
ٕ

 ٙٙ/ٖٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٠ٕٚ/22ٕظش : عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ  ٕٔٓ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 24/٘( صاد اٌّغ١ش 

(
ٗ

 22ٔفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص ( اٌ
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ا تيكعىديكفى } مى ـٍ كى ًفي السَّمىاء ًرٍزقيكي ا قكلو تعالى : )كى { ِِكمف ذلؾ أيضن
(}ال ـٍ تىنًطقيكفى ا أىنَّكي ٍثؿى مى ؽّّ مّْ { ِّ-ِِذاريات : فىكىرىبّْ السَّمىاء كىاألٍرًض ًإنَّوي لىحى

الرزؽ ىنا بمعنى المطر كذكركا أفَّ  (ِ)كالتفسير(ُ)فقد جعؿ أىؿ الكجكه كالمغة
))كىك  (ّ)ىذا ىك قكؿ ابف عباس كمجاىد ، كالضحاؾ ، كسعيد ابف جبير

كقد تكرر مف قبؿ قكلي : إفَّ المفظ القرآني ال يطابؽ  (ْ) قكؿ الجميكر((
ىنا بمعنى المطر يجكز القكؿ بو إذا  المفظ نفسو ، كجعؿ الرزؽإاٌل معناه 

أريد أف يككف تفسيرنا لو ، ال عمى أنَّو يعنيو بعينو ، كعمى سبيؿ القطع 
كالتعييف ، كما ىك الحاؿ في كتب الكجكه ، أم : جاز جعمو بتفسير آخر ، 
كما ىك حاصؿ في كتب التفسير ، فإذا قاؿ مفسركف  بأفَّ الرزؽ ىنا يعني 

 (ٔ)كتقدير الرزؽ كتعيينو (ٓ)ف بأنَّو يعني القضاء كالقدرالمطر فقد قاؿ آخرك 
ككيؼ يصح أف يككف الرزؽ بمعنى المطر ، كلك أجمعت عمى ذلؾ كؿ كتب 
أىؿ المغة كالتفسير ؛ ألنَّو كيؼ يصحُّ أف يككف التقدير : كفي السماء مطركـ 
: كما تكعدكف ؟! فأيف قكؿ ا مف ىذا التقدير ؟! ككيؼ يصحُّ قسـ ا 

( أف يككف عمى المطر  ـٍ تىنًطقيكفى ا أىنَّكي ٍثؿى مى ؽّّ مّْ )فىكىرىبّْ السَّمىاء كىاألٍرًض ًإنَّوي لىحى
الناس يركف المطر ينزؿ فكقيـ مف السماء ، فيذه الحقيقة ظاىرة  ؟! ألفَّ كؿٌ 

نَّما القسـ كاف عمى تقدير  لمعياف ، ال تحتاج إلى تأكيد كال إلى قسـ ، كا 
لكؿّْ إنساف رزقو ، ال يزيد كال ينقص ، كال يمكت حتى يستكممو ،  األرزاؽ بأفَّ 

                                                 

(
ٔ

ٚٔض٘ةج األعة١ٓ ص  ٕٔٓٚاٌّفشداح ٌٍشاغب ص ص  ٕٕٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

 ٙٙ/ٖٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  22/ٕٚعّذث اٌذفاظ   ٔٗٔ

(
ٕ

 ٕٓٗ/ٕٙٚجاِع اٌت١اْ  22ٕ/ٖ( ٠ٕظش : دفغ١ش ِمادً 

(
ٖ

ج١ض ٚاٌّذةشس اٌةٛ 4ٖٓ/ٗٚاٌىشةاف  2ٙٔ/ٗ( ٠ٕظش : اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ةذ 

 2ٙٔ/٘يٟ دفغ١ش اٌىذاا  اٌعض٠ض 

(
ٗ

 ٖٕ٘-ٕٕ٘/2( صاد اٌّغ١ش 

(
٘

  2ٙٔ/٘( ٠ٕظش : اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٙ

  ٔٔ/ٗٔٚسٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ  ٘ٓٔ/٘( ٠ٕظش :  يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ 



451 

 

كييكفَّاه جميعو ، كأنَّو ال يأخذ ىك مف رزؽ غيره شيئنا ، كال غيره قادر أف يأخذ 
مف رزقو شيئنا ، ىذه ىي حقيقة الرزؽ التي كانكا ينكركنيا أك يشٌككف فييا ، 

قاطع ؛ مف أجؿ ذلؾ أقسـ ا كما يزاؿ أكثر الناس ال يؤمنكف بيا اإليماف ال
 أفَّ رزقيـ ىذا حقيقة ال شؾ فييا كما ال يشؾُّ أحد بنطقو .

 (ُ) فالمطر معركؼ ، كقد قالكا : ))مطرًت السماءي كأمطرًت بمعنى((
ٍتيـ : أصابتيـ بالمطر(( ٍتيـ السماءي تىمطرىـ ، كأمطرى كاحد ))كمطرى
كقد قرف (ِ) 

ـٍ القرآف الكريـ المطر باألذل في قك  ـٍ ًإف كىافى ًبكي مىٍيكي نىاحى عى لو تعالى : )كىالى جي
(}النساء :  ـٍ كي ذيكٍا ًحٍذرى ـٍ كىخي تىكي عيكٍا أىٍسًمحى ى أىف تىضى أىذنل مّْف مَّطىرو أىٍك كينتـي مٍَّرضى

رآف الكريـ لـ يستعمؿ { ككيؼ يصح جعؿ الرزؽ بمعنى المطر ، كالقَُِ
مىٍيًيـ مَّطىرنا فىانظيٍر كقكلو ت (ّ)لمعذاب كاليبلؾ ؟! المطر إالٌ  عالى : )كىأىٍمطىٍرنىا عى

(}األعراؼ :  اًقبىةي اٍلميٍجًرًميفى مىى  ْٖكىٍيؼى كىافى عى لىقىٍد أىتىٍكا عى { كقكلو تعالى : )كى
ٍكنىيىا بىٍؿ كىانيكا ال يىٍرجيكفى  ـٍ يىكيكنيكا يىرى الًَّتي أيٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّكًء أىفىمى

مىٍيًيـ مَّطىرنا فىسىاء مىطىري َْنيشيكرنا(}الفرقاف :  { كقكلو تعالى : )كىأىٍمطىٍرنىا عى
(}الشعراء :   {  ٖٓ{}النمؿ : ُّٕاٍلمينذىًريفى

( سياؽ رحمة  ا تيكعىديكفى مى ـٍ كى ًفي السَّمىاء ًرٍزقيكي فسياؽ قكلو تعالى : )كى
كحكمة ، كلك جعمناه بتقدير : كفي السماء مطركـ كما تكعدكف ، لكاف سياؽ 

( ما يناسب سياؽ ىذا  عذاب ا تيكعىديكفى مى كنقمة ، كلكاف المراد مف قكلو : )كى
التقدير ، فيككف المعنى : كفي السماء عذابكـ كىبلكـ كما تينذركف ، ىذا ىك 
ما يقتضيو جعؿ الرزؽ بمعنى المطر ، كليذا أكرر ما قمتو مرارنا : إنَّو يجب 

نَّو يجب أف  ثـ يجب إبقاء المفظ عمى معناه ، ثـ نفسر اآلية بمقتضاه ، كا 

                                                 

(
ٔ

 2ٕ-2ٔ/ٗٔٚدا  اٌعشٚط  4ٓ/ٗٔ( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٕ

 ٙٙٔ/4( اٌّذىُ ٚاٌّذ١ط األعظُ الةٓ ع١ذٖ 

(
ٖ

  4ٓٗٚاٌّفشداح  ٌٍشاغب ص  2ٙٗ( ٠ٕظش : ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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المفظ نفسو ، ىذا ىك المبدأ  مفظ القرآني ال يطابؽ معناه إالٌ نؤمف بأفَّ ال
 الكاجب اتباعو في تفسير كتاب ا .                                                       

كجعؿ الحيرم كالدامغاني الرزؽ في الكجو التاسع بمعنى الثكاب ،  
تعالى : )قىٍد أىٍحسىفى المَّوي لىوي ًرٍزقنا( كالثكاب قريب مف معنى الرزؽ ، في قكلو 

فجاز أف يقاؿ : )قىٍد أىٍحسىفى المَّوي لىوي ًرٍزقنا( كما قاؿ ا تعالى ، كجاز أف 
يقاؿ : قد أحسف ا ثكابنا ، أك جزاءن ، أك عاقبة ، أك جنة ، كنحكىا مف 

مكقع بعض لتقارب معانييا ،  يقع بعضيا المرادفات ، فيذه األلفاظ جاز أف
ف غيرىا ، كال سبيؿ لتعيينو بدَّ مف أف يككف أحدىا ىك المراد مف دك  أنَّو ال إالٌ 
باستعماؿ لفظو ، كلمَّا كاف القرآف الكريـ استعمؿ لفظ الرزؽ فيككف معناه  إالٌ 

ىك المراد ، قاؿ الطبرم : )))قىٍد أىٍحسىفى المَّوي لىوي ًرٍزقنا( يقكؿ : قد كسَّع ا لو 
في الجنات رزقنا ، يعني بالرزؽ ، ما رزقو فييا مف المطاعـ كالمشارب ، 

فالمراد مف الرزؽ الرزؽ  (ُ)فييا ، فطيبة ليـ((كسائر ما أعدَّ  ا ألكليائو 
بعينو كجعمو بمعنى الثكاب أك غيره تحريؼ لداللتو ، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ 

 استعماؿ لفظو .
ًرٍزؽي  كجعمكا الرزؽ في الكجو الثامف بمعنى الجنة في قكلو تعالى : )كى

( ا بّْؾى ًرٍزؽي رى ٍيره كىأىٍبقىى( قاؿ الطبرم : )))كى بّْؾى خى لذم كعدؾ أف يرزقكو في رى
( ىك ما اٌدخر لو ( ِ)اآلخرة حتى ترضى((( بّْؾى ًرٍزؽي رى كقاؿ الزمخشرم : )))كى

مف ثكاب اآلخرة الذم ىك خير منو في نفسو كأدكـ ، أك ما رزقو مف نعمة 
كقاؿ ابف عطية : ))أم : رزؽ الدنيا خير ، كرزؽ  (ّ) اإلسبلـ كالنبكة((

ًرٍزؽي  (ْ) خير مف رزؽ الدنيا((اآلخرة أبقى ، كبيَّف أنَّو  كقاؿ البيضاكم : )))كى
                                                 

(
ٔ

  2ٔٔ/2ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 2ٖٕ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 4٘/ٖ( اٌىشاف 

(
ٗ

 2ٔ/ٗ( اٌّذشس اٌٛج١ض 
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( كما ادَّخر لؾ في اآلخرة ، أك ما رزقؾ مف اليدل كالنبكة(( بّْؾى رى
ًرٍزؽي (ُ) )))كى

( ثكابو كىك الجنة ، أك الحبلؿ الكافي(( بّْؾى رى
))أك ما ادَّخر ليـ مف المكاىب (ِ)

لرزؽ ، بؿ ىي معاني كىذه التفسيرات جميعيا ليست معنى ا(ّ)في اآلخرة((
أنكاعو ، فالرزؽ كما تقدـ لفظ عاـ ييطمؽ عمى كؿّْ نعـ ا عمى اإلنساف ، 
كيشمؿ نعمو عمينا في الدنيا كاآلخرة ؛ لذلؾ تجد المفسريف منيـ مف يجعمو 
بمعنى ىذه النعمة كمنيـ مف يجعمو بمعنى تمؾ ، فالرزؽ اسـ جنس يشمؿ 

ر عمى نكع من يا ، كلكف مف دكف أف يخرج مف معناه ، كؿ أنكاعو ، كقد ييقصى
كيمكف تحديد ىذا النكع كتعيينو بطريؽ اإلضافة ، كما تقدـ منيا : رزؽ 
اإلسبلـ ، كرزؽ النبكة ، كرزؽ الدنيا ، كرزؽ اآلخرة ، كرزؽ اليدل ، كرزؽ 
ًرٍزؽي  الثكاب ، كرزؽ الجنة ، كرزؽ الحبلؿ ، كىذا ما جاء في تفسير : )كى

( كنحكىا بّْؾى كرزؽ العمـ ، كرزؽ الطعاـ ، كرزؽ الصحة ، كرزؽ األكالد ،  رى
ٍيره كىأىٍبقىى( رزؽ الحبلؿ في  بّْؾى خى ًرٍزؽي رى فالمراد مف الرزؽ في قكلو تعالى : )كى
الدنيا ، كالرزؽ الذم ادخره ا سبحانو لعباده المؤمنيف في اآلخرة ، دؿَّ عمى 

ٍيره كىأىٍبقىى( فالمراد الرزؽ بمعناه  ذلؾ إضافتو إلى ا سبحانو ، ككصفو بأنَّو )خى
 .العاـ ، كقصره عمى الجنة تحريؼ لداللتو 

كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم الرزؽ في الكجو الحادم عشر بمعنى   
(}الكاقعة :  ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي { كقاؿ ِٖالشكر ، في قكلو تعالى : )كى

بيذا الكجو  ))قاؿ ابف السكيت : الرزؽ بمغة أٍزد ابف الجكزم بعد القكؿ 
شنكءة : الشكر ، كمنو في ىذه اآلية ، كتقكؿ : رزقني فبلف ، أم : 

زؽ بمغة أٍزًد شينكءة : الشكر، مف  (ْ)شكرني( كتقدَّـ قكؿ ابف فارس : ))كالرّْ
                                                 

(
ٔ

 4ٔ٘/٠ٚ2ٕظش : سٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ  ٖٗ/ٗ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٕ

 2ٓ2( ِذاسن اٌذٕض٠ً ٌٍٕغفٟ ص 

(
ٖ

 22ٗ/٠ٖٕٚظش : يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ  4ٖ٘/ٙٔذٌغٟ ( اٌتذش اٌّذ١ط ألةٟ د١اْ األ

(
ٗ

 ٔٗٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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(}الكاقعة ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي { كفعمتي ذلؾ ِٖ:  قكلو جؿ ثناؤه : )كى
تىٍجعىميكفى  (ُ) لمَّا رزٍقتىني ، أم : لمَّا شكٍرتىني( كقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )كى

( فيو أكجو :  ـٍ  ًرٍزقىكي
أحدىا : أنَّو عمى التيكـ ؛ ألنَّيـ كضعكا الشيء غير مكضعو ، 

أم : شكرى ...كقكلؾ شتمني حيث أحسنتي إليو ، أم : عكس قضية اإلحساف
 تكذيبىكـ . رزقكـ

الثاني : أفَّ ثىَـّ مضافيف محذكفيف، أم : بدؿ شكر رزقكـ ؛ ليصح 
 المعنى 

الثالث : أفَّ الرزؽ ىك الشكر في لغة أزد شنكءة ، كيؤيده قراءة عمي 
ابف طالب ، كتمميذه عبد ا بف عباس رضي ا عنيـ : كتجعمكف  شكركـ 

 (ِ) ، مكاف ، رزقىكـ((
ـٍ  كربط جعؿ الرزؽ بمعنى تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي الشكر بمغة أٍزًد شينكءة )كى

( كبقراءة : كتجعمكف شكركـ أنَّكـ تكذبكف ، مردكد بما يأتي :  ـٍ تيكىذّْبيكفى  أىنَّكي
أفَّ ىذه القراءة شاذة ، كربط معنى الرزؽ بيا ، كبمغة أزد كاف -ُ

 أحد ثبلثة أكجو 
المذكركة ، كما لـ يثبت أفَّ الرزؽ في ىذه اآلية جاء بالمغة -ِ

أف ينزؿ بيا في ىذه اآلية كحدىا ، كقد كرد الرزؽ في  الداعي كما السرٌ 
 القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة ؟!

أنَّو لـ يثبت صحة نسبة اآلية إلييا ،  ذكر الطبرم ىذه المغة إالٌ -ّ
( بقكلو ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي : ))يقكؿ :  بؿ فسَّر قكلو تعالى : )كى

كتجعمكف شكر ا عمى رزقو إياكـ التكذيب ، كذلؾ كقكؿ القائؿ اآلخر: 
جعمتى إحساني إليؾ إساءة منؾ إليَّ ، بمعنى : جعمتى شكرى إحساني ، أك 

                                                 

(
ٔ

 ٖٖٖ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 2ٕٕ-2ٕٕ/ٓٔ( اٌذس اٌّظْٛ 
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لذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ كبنحك ا...ثكاب إحساني إليؾ إساءة منؾى إليَّ 
   (ُ)حظكـ منو التكذيب(( كقاؿ آخركف : بؿ معنى ذلؾ : كتجعمكف...التأكيؿ

كأكثر مف ذلؾ أفَّ الطبرم كغيره ، ذكر القراءة الشاذة كلـ يربطيا -ْ
ـٍ  تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي بمغة أزد أك غيرىا فقاؿ : ))عف أبي عبد الرحمف عف عمي )كى
( قاؿ : كاف يقرؤىا : كتجعمكف شكركـ أنَّكـ تكذبكف ، يقكؿ :  ـٍ تيكىذّْبيكفى أىنَّكي

رزؽى ا ًبنىكء النجـ ، ككاف رزقيـ في أنفسيـ باألنكاء ، أنكاء المطر ، جعمتـ 
ذا أمسؾ عنيـ كذَّبكا ،  ًزقنا ًبنىكء كذا ككذا ، كا  إذا نزؿ عمييـ المطر ، قالكا : ري

كقاؿ النحاس : ))كعف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو (ِ) فذلؾ تكذيبيـ((
كف ، كعف ابف عباس :  كتجعمكف شكركـ أنَّو قرأ : كتجعمكف شكركـ أنَّكـ تكذب

أنَّكـ تكذبكف ، قاؿ أبك جعفر )النحاس( : كىاتاف القراءتاف عمى التفسير ، كال 
يتأكَّؿ عمى أحد مف الصحابة أنَّو قرأ بخبلؼ ما في المصحؼ الميجمىع عميو 
، ككذا التفسير، كالمعنى عمى قراءة الجماعة : كتجعمكف شكر رزقكـ ، ثـ 

{ كقد فسَّر ابف عباس ىذا ِٖ: )كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى(}يكسؼ :  حذؼ ، مثؿ
التكذيب كيؼ كاف بيـ ، قاؿ : يقكلكف : ميًطرنا ًبنىكء كذا ككذا((
 (ّ)   

كقاؿ ابف جني : ))كمف ذلؾ : قراءة عمي كابف عباس رضي ا 
كيت عف النبي صمى ا عميو كسمـ : كتجعمكف شكركـ أنَّكـ  عنيما ، كري

قاؿ أبك الفتح )ابف جني( ىك عمى حذؼ المضاؼ ، أم : تفعمكف  (ْ)كفتكذب
 بدؿ شكركـ ، كمكاف شكركـ التكذيب ، كمنو قكؿ العجاج :

ٍعدىدىا   كاف جزائي أف أيجمىدا       ربَّيتيوي حتى إذا تمى

                                                 

 ٕٗٗ-ٕٕٗ/2ٕ( جاِع اٌت١اْ ٔ)

 ٕٗٗ/2ٕ( جاِع اٌت١اْ ٕ)

 42ٓٔ( إعشاا اٌمشآْ ص ٖ)

اَ اٌمةةشآْ ٚاٌذةةذ٠ث يةةع١  ٠ٕظةةش : اٌجةةاِع ألدىةة ٙٔٗ/2( ٠ٕظةةش : دفغةة١ش اةةةٓ وث١ةةش ٗ)

 22ٔ/2ٌٍٔمش تٟ ةذذم١ك اٌذوذٛس داِذ أدّذ اٌطا٘ش 
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                           (ُ) أم : كاف مكاف جزائي الجمد بالعصا((
ا في كتب التفسير ، كمف دكف ربطو بمغة  كىذا الكجو قيؿ بو أيضن
أزد ، كالحقيقة أفَّ المراد مف الرزؽ الرزؽ بعينو ، كقكلو صمى ا عميو 

مف أف تشكركا  رزقو لكـ ،  أنَّكـ تكذبكف ، يعني أنَّو بدالن كسمـ : شكركـ 
بحانو ، قاؿ الفراء : تنكركف ىذا الرزؽ بأف تنسبكه إلى األنكاء ال إلى ا س

))جاء في األثر : تجعمكف رزقكـ : شكركـ ، كىك في العربية حسف أف 
تقكؿ : جعمتى زيارتي إياؾ أنَّؾ استخففتى بي ، فيككف المعنى : جعمتى ثكابى 

أم : عمى تقدير  (ِ)الزيارة الجفاءى ، كذلؾ : جعمتـ شكر الرزؽ التكذيب((
 مضاؼ .

و يقاؿ : كتجعمكف رزقي بمعنى شكرم ، كقاؿ الزجاج : ))كرككا أنَّ 
 ) ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي كليس بصحيح ، إنَّما الكبلـ في قكلو تعالى : )كى
يدؿُّ عمى معنى : كتجعمكف شكركـ أنَّكـ تكذبكف ، أم : تجعمكف شكر رزقكـ 

أف تقكلكا : ميًطرنا بنكء كذا ، فتكذبكف في ذلؾ((
 (ّ) 

( معناه : تجعمكف كقاؿ ا ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي ألزىرم : )))كى
شكر رزقكـ التكذيب ،  فيقكلكف ميطرنا ًبنىٍكء الثريَّا((
كقاؿ الزمخشرم :  (ْ)

( عمى حذؼ المضاؼ ، يعني : كتجعمكف  ـٍ تيكىذّْبيكفى ـٍ أىنَّكي تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي )))كى
يعني : ...: كضعتـ التكذيب مكضع الشكر شكر رزقكـ التكذيب ، أم

تجعمكف شكر ما يرزقكـ ا مف الغيث أنَّكـ تكذبكف بككنو مف ا ، حيث 
 (ٓ) تنسبكنو إلى النجكـ((

                                                 

ُّذذَغب ٔ)  ٚدّعذدا ، ِعٕاٖ : َغٍُعَ َٚطٍَُب ٚاشذذَّ  ٖٔٙ/ٕ( اٌ

 ٠ٕٕٚٗ٘ظش : دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ الةٓ لذ١تج ص  ٖٙ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٕ)

 َِْ/ْكينظر : الكسيط لمكاحدم 4ٖ/٘( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٖ)
 ٔٓٗٔ/ٕاٌٍغج ( دٙز٠ب ٗ)
 ٕٓٓ/٠ٕٚ٘ظش : يذخ اٌمذ٠ش  2٘ٗ/ٗ( اٌىشاف ٘)



456 

 

كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الرزؽ بمعنى الشكر ، 
ـٍ  تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي (كربطو بمغة أزد في قكلو تعالى : )))كى ـٍ تيكىذّْبيكفى أىنَّكي

قاؿ في  (ُ) 
 تفسيره : ))كلممفسريف في معنى ىذه اآلية ثبلثة أقكاؿ : 

أحدىا : أفَّ الرزؽ ىا ىنا بمعنى الشكر : ركت عائشة عف رسكؿ 
( قاؿ : شكركـ ، كىذا قكؿ عمي بف أبي طالب  ـٍ تىٍجعىميكفى ًرٍزقىكي ا قاؿ : )كى

تى  ( كابف عباس ، ككاف عمي يقرأ : )كى ـٍ  ٍجعىميكفى ًرٍزقىكي
كالثاني : أفَّ المعنى : كتجعمكف شكر رزقكـ تكذيبكـ ، قالو األكثركف 

 ؛ كذلؾ أنَّيـ كانكا ييمطىركف ، فيقكلكف : ميطرنا ًبنىكء كذا 
كالثالث : أفَّ الرزؽ بمعنى الحظ ، فالمعنى : كتجعمكف حظكـ 

 (ِ) كنصيبكـ مف القرآف أنَّكـ تكذبكف((
باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ، حتى ذكر أفَّ أكثر  فما قالو في

المفسريف عمى خبلؼ ما عيَّنو في النزىة ، كزاد المسير ىك مف مصنفات 
ابف الجكزم في آخر حياتو ، كقد تقدـ أنَّو كثيرنا ما يبطؿ في الزاد ما قالو في 

 النزىة كالمنتخب ، فكأنَّو قد رجع عمَّا قالو في ىذيف الكتابيف 
فالمراد إذف مف الرزؽ الرزؽ بعينو ، كجعمو بمعنى الشكر تحريؼ 

 لداللتو                          
ذكػػػر أىػػػؿ الكجػػػكه أفَّ الشػػػجرة فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػى شػػػجرة : -ٛٔ

 أربعة عشر كجينا ىي :
ػػا أىتىاىىػػا ) : كقكلػػو تعػػالىالشػػجرة ، يعنػػي : العكسػػج  الكجػػو األكؿ : فىمىمَّ

رىًة أىف يىػا ميكسىػى نيكًدم ًمف  كىػًة ًمػفى الشَّػجى ػًف ًفػي اٍلبيٍقعىػًة اٍلميبىارى شىاًطًئ اٍلكىاًدم األٍيمى
  {َّ(}القصص : ًإنّْي أىنىا المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى 

                                                 

 ٔٗٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص ٔ)
 4ٖٖ-2ٖٖ/2( صاد اٌّغ١ش ٕ)
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ـي : ) كقكلػػػو تعػػػالى كالكجػػػو الثػػػاني ، الشػػػجرة ىػػػي الكػػػـر ،  قيٍمنىػػػا يىػػػا آدى كى
كيػػ نَّػػةى كى ػػؾى اٍلجى ٍكجي رىةى اٍسػػكيٍف أىنػػتى كىزى بىػػا ىىػػػًذًه الشَّػػجى ٍيػػثي ًشػػٍئتيمىا كىالى تىٍقرى ػػدان حى بلى ًمٍنيىػػا رىغى

  {ّٓ(}البقرة : فىتىكيكنىا ًمفى اٍلظَّاًلًميفى 
رىةن : ) كقكلػػػو تعػػػالىكالكجػػػو الثالػػػث ، الشػػػجرة يعنػػػي : الزيتػػػكف ،  ػػػجى شى كى
ًصٍبغو لّْؤلًكًميفى   {َِالمؤمنكف : (}تىٍخريجي ًمف طيكًر سىٍينىاء تىنبيتي ًبالدٍُّىًف كى
رىةه ) كقكلػػو تعػػالى : كالكجػػو الرابػػع ، الشػػجرة يعنػػي : الزقػػـك ،  ًإنَّيىػػا شىػػجى

ًحيـً                              {ْٔ(}الصافات : تىٍخريجي ًفي أىٍصًؿ اٍلجى
ـٍ تىػػػ: ) كقكلػػػو تعػػالىكالكجػػو الخػػػامس ، الشػػػجرة يعنػػي : النخمػػػة ،  رى أىلىػػػ

ػػػثىبلن  ػػػرىبى المٌػػػوي مى ٍيػػػؼى ضى فىٍرعييىػػػا ًفػػػي  كى رةو طىيّْبىػػػةو أىٍصػػػمييىا ثىابًػػػته كى ػػػجى ػػػةن طىيّْبىػػػةن كىشى كىًممى
  {ِْ(}إبراىيـ : السَّمىاء

ًإٍذ ييبىاًيعيكنىؾى : )لسمرة ، قكلو تعالى كالكجو السادس ، الشجرة يعني : ا
رىةً   { ُٖ(}الفتح : تىٍحتى الشَّجى

:  كقكلػو تعػالىكالكجو السابع ، الشجرة يعني : القرع كىك اليقطيف  ، 
رىةن مّْف يىٍقًطيفو ) مىٍيًو شىجى  {ُْٔ(}الصافات : كىأىنبىٍتنىا عى

أك الشػػػجر بعينػػػو ، ، كالكجػػػو الثػػػامف ، الشػػػجرة : مػػػا يكػػػكف ليػػػا سػػػاؽ 
دىافً : )كقكلو تعالى  ري يىٍسجي ـي كىالشَّجى  {ٔ(}الرحمكف : كىالنٍَّج

ػةو : ) ، كقكلػو تعػالىكالكجو التاسع ، الشجرة شػجرة الحنظػؿ  ثػؿي كىًممى مى كى
ًبيثىةو  رىةو خى ًبيثىةو كىشىجى                                         {((ِٔ(}إبراىيـ : خى

عىؿى لىكيـ : ) : شجر المرخ كالعفار ، كقكلو تعالىالكجو العاشر  الًَّذم جى
ًر نىا ًر األٍخضى ٍنوي تيكًقديكفى مّْفى الشَّجى  {َٖ(}يس : رنا فىًإذىا أىنتـي مّْ

إبػػػػراىيـ محمػػػػد صػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ ، أك : لحػػػػادم عشػػػػر اكالكجػػػػو 
ػػػػػػػةو : )كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى  الخميػػػػػػػؿ )عميػػػػػػػو السػػػػػػػبلـ( كى رىةو مُّبىارى ػػػػػػػجى ديرّْمّّ ييكقىػػػػػػػدي ًمػػػػػػػف شى

ٍيتيكًنةو   {ّٓ(}النكر : زى
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رةو الكجػػػػػػو الثػػػػػػاني عشػػػػػػر : نفػػػػػػس المػػػػػػؤمف ، كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ) ػػػػػػجى كىشى
 {ِْ(}إبراىيـ : طىيّْبىةو 

رىةو نفػػػػػػس الكػػػػػػافر : كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )الثالػػػػػػث عشػػػػػػر : الكجػػػػػػو  ػػػػػػجى كىشى
ًبيثىةو   {ِٔ(}إبراىيـ : خى

ػا عشر : االختبلؼ ، كقكلو تعالى : )الرابع الكجو  كّْميػكؾى ًفيمى تَّػىى ييحى حى
رى بىٍينىييـٍ    (ُ) {ٓٔ(}النساء : شىجى

القػكـ األمػري : إذا اختمػؼ أك اختمفػكا ، قاؿ ابف فارس : ))كشجر بػيف 
 (ِ) كتشػػػاجركا فيػػػو ، كسػػػميٍت مشػػػاجرة ؛ لتػػػداخؿ كبلميػػػـ بعضػػػو فػػػي بعػػػض((

 كىذا ما يتعمؽ بالكجو األخير ، كعبلقتو بداللة الشجرة .   
كرة شػػكاىد الكجػػكه المػػذكأغمػػب فػػي  ةكمػػف المؤكػػد أفَّ المػػراد مػػف الشػػجر 

شػاىد الشػجرة فػي أفَّ الحيػرم نفسػو قػاؿ فػي  غير متفػؽ عميػو ، مػف ذلػؾ مػثبلن 
رىةى الكجو الثاني : )) كقكلو : ) بىا ىىػًذًه الشَّجى قاؿ ابف عباس : ىي شجرة  (كىالى تىٍقرى

ـ ، كقػاؿ الكػرٍ ، كقاؿ سػعيد بػف جبيػر : ىػي  سنبمية ، كقاؿ كىب : شجرة البرٌ 
                                                                                                              (ّ) لثمار((مجاىد : شجرة التيف ، كقاؿ الكمبي : شجرة العمـ عمييا مف كؿ ا

كجعػػؿ الشػػجرة فػػي  (ْ)الشػػجر جمػػع شػػجرة ، كىػػك كػػؿ نبػػات لػػو سػػاؽ
تعنػػي الشػػجرة بعينيػػا ، كجعميػػا فػػي سػػاؽ الكجػػو الثػػامف بمعنػػى : مػػا يكػػكف ليػػا 

إبػػراىيـ عميػػو محمػػد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ أك الكجػػو الحػػادم عشػػر بمعنػػى : 
السبلـ يدخؿ في باب المجاز ال فػي بػاب الكجػكه ، كالشػجرة اسػـ جػنس ييطمػؽ 

فيا أىؿ المغة ، فيك لفظ عاـ ، كاسـ كؿ نبات عمى كؿ نبات لو ساؽ كما عرٌ 
                                                 

(
ٔ

-22ٕٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍةذاِغأٟ ص  ٕٗٙ-ٖٕٙ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

 .ٙ٘ٔ-ِٕ٘٘ٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص 2ٕٔٚٔض٘ج األع١ٓ ص  22ٕ

(
ٕ

 .2ٓٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 . ٖٕٙ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

(
ٗ

ٚةظةةةائش رٚٞ اٌذ١١ّةةةض  2ٔٔٚٔض٘ةةةج األعةةة١ٓ ص  2ٓٗ( ٠ٕظةةةش : ِمةةةا١٠ظ اٌٍغةةةج ص 

ٖ/ٕ42 . 
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مفظ لييسػمَّى بػامعنػاه العػاـ ، كالمفػظ الخػاص  لو سػاؽ لفػظ خػاص يػدخؿ ضػمف
تسػميتو ه ممػا جػاز ك كقػد اتخػذ أصػحاب كتػب الكجػكال يصػح العكػس ، ، العاـ 

ف جػازت لػـ تكػف مػرادة  ، كمػع ذلػؾ  بالشجرة كجكىنا لمشجرة ، كىذه التسػمية كا 
إرادتيػػا فيػػي كجػػكه مختمقػػة عػػف طريػػؽ دراسػػتيا دراسػػة معككسػػة ،  صػػحتفمػػك 

ـ يسْـّ الشجرة بالعكسج  كالكـر ، كالزيتكف ، كالزقكـ ، كنخمػة ، فالقرآف الكريـ ل
 كمػػا فعػػؿ ؛ لتكػػكف أكجينػػا ليػػا ، كسػػمرة ، كالقػػرع ، كحنظمػػة . كالمػػرخ كالعفػػار 

نَّمػػا سػػمَّى كػػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه األنػػكاع مػػف النباتػػػات أصػػحاب ك تػػب الكجػػكه ، كا 
الخػاص يكصػؼ بالعػاـ  داللتيػا ؛ كألفَّ  ؛ ألفَّ كؿَّ نكع منيا تتمثؿ فيػوبالشجرة 

كال يكصػػػػؼ العػػػػاـ بالخػػػػاص ، فيػػػػي إذف جميعيػػػػا كجػػػػو كاحػػػػد ، كالحقيقػػػػة أفَّ 
جػنس الشػجرة إذا جػاءت معرفػة الشجرة أينما كردت في القرآف الكػريـ أريػد بيػا 

كجعميػػػا فػػػي كػػػؿ كجػػػو  ،بػػػػ)اؿ( أك شػػػجرة مػػػا مػػػف دكف تعيػػػيف إذا كردت نكػػػرة 
أنكاعيػا لبيَّنػو نَّو إذا أريد كاحد مف لداللتيا ؛ ألأنكاعيا تحريؼ بمعنى نكع مف 

رىةن مّْػف يىٍقًطػيفو : ) قكلػو تعػالى فػي في الكجػو السػابع كما جاء مىٍيػًو شىػجى ( كىأىنبىٍتنىػا عى
رىةن فػ) ( في ىذه اآلية ال تعني اليقطيف بؿ تعنػي شػجرة مػا مػف دكف تعيػيف ؛ شىجى

يقطػيف ، فأنػػت تػػرل ألنَّػو ال يصػػح أف يكػكف المعنػػى : أنبتنػػا عميػو يقطيننػػا مػػف 
أفَّ الشجرة مرتبطة بأسماء النباتات التي نيًسبٍت إلييا ارتباط الشيء بأنكاعػو ال 

 ارتباط المفظ المشترؾ بكحكىو .
قػػاؿ الػػدامغاني : ))تفسػػير الشػػراب كالشػػرب عمػػى سػػتة شػػراب :  -ٜٔ

ػػػأكجػػػو : العسػػػؿ ، كالزنجبيػػػؿ كالسمسػػػبيؿ ،   بٌ كالحمػػػيـ ، كالبػػػارد ، كالمػػػاء ، كحي
 شيء .ال

شىػػرىابه ) فكجػو منيػا ، الشػػراب : العسػؿ قكلػػو تعػالى فػي سػػكرة النحػؿ :
 {ٗٔ(}النحؿ : مٍُّختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيوً 

ـٍ كالكجو الثاني : الشراب : الزنجبيؿ كالسمسبيؿ قكلػو تعػالى : ) سىػقىاىي كى
ـٍ شىرىابنا طىييكرنا بُّيي  {ُِ(}اإلنساف : رى
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، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة يػػػكنس :  كالكجػػػو الثالػػػث ، الشػػػراب : الحمػػػيـ
ًميـو ) ـٍ شىرىابه مٍّْف حى  {ْ(}يكنس : لىيي

كالكجو الرابع ، الشراب : البارد ، قكلو تعالى فػي سػكرة عػـ يتسػاءلكف 
 {ِْ(}النبأ : ال يىذيكقيكفى ًفييىا بىٍردنا كىال شىرىابنا: )

بيكا كيميػكا كىاٍشػالشراب يعني : الماء قكلػو سػبحانو : )كالكجو الخامس ،  رى
  {ُٗ(}الطكر : ىىًنيئنا ًبمىا كينتيـٍ تىٍعمىميكفى 

ػ بَّ الشػػيء قكلػو تعػػالى فػي سػػكرة كالكجػو السػػادس ، الشػراب يعنػػي : حي
ـي اٍلًعٍجؿى البقرة : )  (ُ){((ّٗ(}البقرة : كىأيٍشًربيكٍا ًفي قيميكًبًي
ًفييىػا ال يىػذيكقيكفى و الشراب في الكجو الرابع بمعنى البارد في قكلػو )مي عٍ جى 

عػػؿ بتقػػدير : شػػرابنا بػػاردنا ، بػػؿ  قػػكؿ اعتبػػاطي (بىػػٍردنا كىال شىػػرىابنا ، بػػؿ جػػاز لػػك جي
الشراب ىنا أريد الشراب بعينو ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآليػة : ))يقػكؿ : 

الغسػػاؽ ، كال شػػرابنا يػػركييـ  السػػعير عػػنيـ إالٌ  ال يطعمػػكف فييػػا بػػردنا ييبىػػرّْد حػػرٌ 
   (ِ)  الحميـ((يـ إالٌ مف شدة العطش الذم ب

ػػػؿى الشػػػرب فػػػي الكجػػػو الخػػػامس بمعنػػػى المػػػاء فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  عى كجى
ميػػكفى )) ػا كينػتيـٍ تىٍعمى بيكا ىىًنيئنػػا ًبمى ككيػؼ يعقػؿ قصػػر شػربيـ عمػى المػػاء  (كيميػكا كىاٍشػرى

كىػػػـ فػػػي جنػػػات فييػػػا مػػػا تشػػػتيي نفكسػػػيـ كمػػػا طػػػاب كلػػػذَّ مػػػف أنػػػكاع الشػػػراب 
ػػ كالطعػػاـ ؟! بّْ الشػػيء فػػي قكلػػو كجعػػؿ الشػػراب فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى حي
ـي اٍلًعٍجػؿى )تعالى :  ( كىػذا تعبيػر عػف شػدة حػبّْ المػرء لمشػيء كىأيٍشػًربيكٍا ًفػي قيميػكًبًي

ؼ شػػػاربو كتمكنػػػو مػػػف نفسػػػو ، فجعػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذا الحػػػب كشػػػراب دخػػػؿ فػػػي جػػػك 
ؿ في باب ، فجعؿ الشراب بمعنى حيبّْ الشيء يدخكتغمغؿ كانتشر في عركقو 

كالعسػػػػؿ ، كالزنجبيػػػػؿ كالسمسػػػػبيؿ ، كالحمػػػػيـ ، ، المجػػػػاز ال فػػػػي بػػػػاب الكجػػػػكه 
، كالشػػراب اسػػـ كنحكىػػا ىػػي مػػف أنػػكاع الشػػراب كليسػػت مػػف كجكىػػو ، كالمػػاء 

                                                 

(
ٔ

 .  4ٖٕ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . 2ٔ/ٖٓ( جاِع اٌت١اْ 
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جػػنس ييطمىػػؽ عمػػى مػػا ييشػػرىب ، فيػػك لفػػظ عػػاـ ، كاسػػـ كػػؿ شػػراب لفػػظ خػػاص 
يػػػدخؿ ضػػػمف ىػػػذ المعنػػػى العػػػاـ  ، كالمفػػػظ الخػػػاص ييسػػػمَّى بػػػالمفظ العػػػاـ ، كال 
يصػػح العكػػس ، كقػػد اتخػػذ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ممػػا جػػاز تسػػميتو بالشػػراب 
ف جػػازت لػػـ تكػػف مػػرادة  ، كمػػع ذلػػؾ فمػػ ك أكجينػػا لمشػػراب ، كىػػذه التسػػميات كا 

صحت إرادتيا فيي كجكه مختمقة عف طريؽ دراستيا دراسة معككسة ، فالقرآف 
ْـّ الشػػراب  ، بالعسػػؿ ، كالزنجبيػػؿ كالسمسػػبيؿ ، كالحمػػيـ ، كالمػػاء  الكػػريـ لػػـ يسػػ

نَّمػا سػمَّى كػؿ نػكع مػف  فعؿ مىف ىك ًمفكنحكىا كما  أصحاب كتب الكجكه ، كا 
؛  نػػكع منيػػا تتمثػػؿ فيػػو داللتػػو كػػؿَّ  ىػػذه األنػػكاع مػػف األشػػربة بالشػػراب  ؛ ألفَّ 

كألفَّ الخػػاص يكصػػؼ بالعػػاـ كال يكصػػؼ العػػاـ بالخػػاص ، فيػػي إذف جميعيػػا 
كجػػو كاحػػد ، كالحقيقػػة أفَّ الشػػراب أينمػػا كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ أريػػد بػػو معنػػاه 

كجػػو بمعنػػى نػػكع مػػف  أنكاعػػو تحريػػؼ لداللتػػو ؛  العػػاـ ، كجعمػػو فػػي شػػاىد كػػؿٌ 
عىػؿ فيػو لثالػث أنكاعو لبيَّنو كما جاء فػي الكجػو ا ألنَّو إذا أريد كاحد مف الػذم جى
ًميـو )قكلو تعالى في الشراب بمعنى الحميـ  ـٍ شىرىابه مٍّْف حى ( أريد بو شىرىابه فػ) (لىيي

جػػػنس الشػػػراب كال يصػػػح أف يكػػػكف بمعنػػػى الحمػػػيـ ؛ ألنَّػػػو ال يصػػػح أف يكػػػكف 
 المعنى : كليـ حميـ مف حميـ .

أفَّ الصػػػاحب فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ  الكجػػػكهأىػػػؿ ذكػػػر الصػػػاحب : -ٕٓ
 عمى تسعة أكجو : 

ابي األكؿ : األصػػحاب يعنػػي السػػكاف ، كقكلػػو تعػػالى : ) أيكلىػػػًئؾى أىٍصػػحى
اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى  {ّٗ(}البقرة : النَّاًر ىي
ابي األصػػػػحاب يعنػػػػي القػػػػكـ ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : )الثػػػػاني :  قىػػػػاؿى أىٍصػػػػحى

  {ُٔ(}الشعراء : ميكسىى
ػػاًحًبًو : الصػػاحب يعنػػي الرفيػػؽ ، كقكلػػو تعػػالى : )الثالػػث  ًإٍذ يىقيػػكؿي ًلصى

ٍف ًإفَّ المٌػػػوى مىعىنىػػػا { ىػػػذا مػػػا قالػػػو الػػػدمغاني ، كجعػػػؿ ابػػػف َْ(}الكيؼ : الى تىٍحػػػزى
 اىد بمعنى أبي بكر رضي ا عنو ، الجكزم ىذا الش
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ػػػػػاًحبيكيـ ، كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : )الرابػػػػػع : الصػػػػػاحب يعنػػػػػي النبػػػػػي  ػػػػػا صى مى كى
 {ِِ(}التككير : ًبمىٍجنيكفو 

ػاًحًبًو كىىيػكى الخامس : الصاحب يعني األخ ، كقكلو تعالى : ) فىقىاؿى ًلصى
اًكريهي   {ّْ(}الكيؼ : ييحى

بىػػًديعي السَّػػمىاكىاًت السػػادس : الصػػاحب يعنػػي الػػزكج ، كقكلػػو تعػػالى : )
اًحبىةه  ـٍ تىكيف لَّوي صى لى لىده كى  {َُُاألنعاـ : (}كىاألىٍرًض أىنَّى يىكيكفي لىوي كى

عىٍمنىػػػػػا السػػػػػابع : األصػػػػػحاب يعنػػػػػي الخزنػػػػػة ، كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : ) ػػػػػا جى مى كى
ابى النَّاًر ًإال مىبلًئكىةن   {ُّ(}المدثر : أىٍصحى

ابه )الثػػػامف : األصػػػحاب يعنػػػي األبػػػػكيف ، كقكلػػػو تعػػػالى :  لىػػػوي أىٍصػػػػحى
بكيف في بعض { قاؿ الدامغاني : ))يعني األُٕ(}األنعاـ : يىٍدعيكنىوي ًإلىى اٍلييدىل

  التفاسير((
التاسػػع : الصػػاحب يعنػػي أبػػا بكػػر رضػػي ا عنػػو كىػػك الكجػػو التاسػػع 

  (ُ)الذم ذكره ابف الجكزم كقد تقدـ شاىده 
عمػى مقارنػة  قاؿ ابف فارس : ))الصاد كالحػاء كالبػاء أصػؿ كاحػد يػدؿٌ 

: إذا بمغ ابنو ، ككػؿ  الرجؿي  بى كأصحى ...  شيء كمقاربتو ، مف ذلؾ الصاحب
كقػػػاؿ الراغػػػب : ))الصػػػاحب : المػػػبلـز  (ِ) شػػػيء الـز شػػػيئنا فقػػػد استصػػػحبو((

إنسػػاننا كػػػاف أك حيكاننػػػا أك مكاننػػا أك زماننػػػا ، كال فػػػرؽ بػػيف أف تكػػػكف مصػػػاحبتو 
 إالٌ بالبػػػدف ، كىػػػك األصػػػؿ كاألكثػػػر أك بالعنايػػػة كاليمػػػة ، كال يقػػػاؿ فػػػي العػػػرؼ 

كأمَّا قكلػو تعػالى : ...  لممالؾ لمشيء ىك صاحبو لمف كثرت مبلزمتو ، كيقاؿ

                                                 

(
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ابى النَّػػاًر ًإال مىبلًئكىةن ) عىٍمنىػػا أىٍصػػحى ػػا جى مى { أم : المػػككميف بيػػا ال ُّ(}المػػدثر : كى
 (ُ) : إذا كبر ابنو فصار صاحبو(( كيقاؿ : أصحب فبلفه ...  المعذبيف بيا

، كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي الكجػػػػو األكؿ ، السػػػكاف ، كالقػػػػـك ، كالرفيػػػػؽ ، كاألخ 
كالثػػػػاني ، كالثالػػػػث ، كالخػػػػامس ، قريبػػػػة مػػػػف معنػػػػى الصػػػػاحب كاألصػػػػحاب ، 
كالمعػػاني المتقاربػػة أدخميػػا أىػػؿ المغػػة فػػي بػػاب التػػرادؼ ال فػػي بػػاب الكجػػكه ، 
ف اتحدت في المعنى العاـ ال بدَّ مف أف يككف بينيا فركؽ  كاأللفاظ المترادفة كا 

صػػػكدة فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ، فجعػػػؿ المفػػػظ بمعنػػػى معنكيػػػة خاصػػػة ، كىػػػي المق
كالصاحب اسـ جنس فيك لفظ عػاـ ، مرادفو في باب الكجكه تحريؼ لداللتو ، 

 تنػدرج ضػمفرضي ا عنػو  بكر ، كأبك في ، كالزكج ، كالخزنة ، كاألبكاكالنب
أنكاعػػو كمعانيػػو الخاصػػة كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الرابػػع ، كالسػػادس ، كالسػػابع ، 

فيي أكجو مختمقة بطريقة الدراسة المعككسة ؛ ألفَّ القرآف ، كالتاسع كالثامف ، 
كما فعؿ أصػاب كتػب ، الكريـ لـ ييسْـّ الصاحب بيذه األنكاع لتككف أكجينا لو 

نَّمػػػا سػػػمَّى كػػػبلِّ الكجػػػكه ،  ب ، ألفَّ الخػػػاص يكصػػػؼ كييسػػػمَّى منيػػػا بالصػػػاح كا 
ألنَّيػا ، فيػي جميعيػا كجػو كاحػد ، بالعاـ ، كال يكصؼ كييسٌمى العاـ بالخاص 

كجعػػػؿ المفػػػظ العػػػاـ بمعنػػػى مػػػف معانيػػػو جميعيػػػا بمعنػػػاه كلػػػيس ىػػػك بمعانييػػػا 
ػا تحريفنػػا الخاصػة أك بمعنػى نػػكع مػف أنكاعػػو ييعػدُّ   لداللتػو ، مػػف ذلػؾ مػػثبلن  أيضن

ـٍ تىكيػف جو السادس بمعنى الزكجػة فػي قكلػو تعػالى : )جعؿ الصاحب في الك  لىػ كى
اًحبىةه  ـى قاؿ سبحانو : )ف( لَّوي صى اًحبىةه قد سألني أحد األخكة أنىو ًل ـٍ تىكيف لَّوي صى لى ( كى

كلػػػـ يقػػػؿ : كلػػػـ تكػػػف لػػػو زكجػػػة ، فأجبتػػػو بػػػأفَّ الصػػػاحبة تعنػػػي الزكجػػػة كغيػػػر 
تكػكف لػو صػاحبة  فا سبحانو أراد أف ينفػي أف فيي أعـٌ كالخميمة ، الزكجة ، 

 . خميمة  سكاء كانت زكجة أـ
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كقد تقدـ أفَّ الدامغاني جعؿ الصاحب في الكجو الثالث بمعنى الرفيؽ 
ٍف ًإفَّ المٌػػػػوى مىعىنىػػػػافػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػاًحًبًو الى تىٍحػػػػزى ( كجعمػػػػو ابػػػػف ًإٍذ يىقيػػػػكؿي ًلصى

. كصػػاحب اسػػـ جػػنس نكػػرة ، كأبػػك الجػػكزم بمعنػػى أبػػي بكػػر رضػػي ا عنػػو 
بكر عمـ معرفة ، فكيؼ يصح أف نجعؿ النكػرة بمعنػى العمػـ المعرفػة ، ككيػؼ 

فصػػاحب ال تحػػزف ، يصػح أف يكػػكف المعنػػى أك التقػػدير : إذ يقػػكؿ ألبػػي بكػػره 
نَّما الذم بمعناه ىك المركب اإلضػافي )صػاحبو( كلػكال  ليس بمعنى أبي بكر كا 

يككف ىك المقصكد رضي ا عنو ، كمػع ذلػؾ فمػك  فىذه اإلضافة لما تعيَّف أ
 إنَّو يدخؿ ضمف األكجو المخمتقة بالطريقة المذككرة .جعمناه كجينا لو ف

كقد تقدـ قكؿ الدامغاني عف الكجػو الثػامف الػذم جعػؿ فيػو األصػحاب 
، كىمػػػػا أبػػػػك بكػػػػػر  يعنػػػػي األبػػػػكيف فػػػػػي بعػػػػض التفاسػػػػيربمعنػػػػى األبػػػػكيف : ))

منو بأفَّ ىذا الكجو قػكؿ مػف األقػكاؿ ، كلػيس حقيقػة  كىذا تصريح (ُ) ((كزكجو
 ثابتة .

 مثؿ ىذه الكجكه بػالطرائؽ التػي اتبعيػا أصػحاب كتػب الكجػكه  كاختبلؽ
نختمػػؽ يمكػػف أف  مػػثبلن بيػػا حتػػى طمبػػة العمػػـ مػػف الصػػبياف ، فال يعجػػز عنيػػا 

ر كىي األكجو التالية تسع                                                        : ة أكجو أيخى
كىال تىكيف ، كقكلو تعالى : ) األكؿ : الصاحب يعني يكنس عميو السبلـ

كًت ًإٍذ نىادىل كىىيكى مىٍكظيكـه  اًحًب اٍلحي  {ْٖ(}القمـ : كىصى
الثاني : الصاحب يعني قدار بف سالؼ أحيمر ثمكد ، أك يعني عاقر 

ـٍ فىتىعىاطىى فىعىقىرى لو تعالى : )ناقة صالح ، كقك  اًحبىيي   {ِٗ(}القمر : فىنىادىٍكا صى
الثالػػػث : األصػػػحاب يعنػػػي الػػػذيف آمنػػػكا بنػػػكح عميػػػو السػػػبلـ ، كقكلػػػو 

ابى السًَّفينىةً تعالى : ) ٍينىاهي كىأىٍصحى   {ُٓ(}العنكبكت : فىأىنجى
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يىػا الرابع : الصاحباف يعني خباز ممؾ مصر كنديمػو كقكلػو تعػالى : )
ٍيره أىـً الٌموي اٍلكىاًحدي اٍلقىيَّاري  اًحبىًي السٍّْجًف أىأىٍربىابه مُّتىفىرّْقيكفى خى   {ّٗ(}يكسؼ : صى

الخامس : األصحاب يعني الكرثة الذيف عزمكا حرمػاف المسػاكيف مػف 
نَّػػةً بسػػتاف أبػػييـ ، كقكلػػو تعػػالى : ) ابى اٍلجى ػػا بىمىٍكنىػػا أىٍصػػحى ـٍ كىمى : (}القمـ ًإنَّػػا بىمىٍكنىػػاىي

ُٕ}   
ػػػػا يىػػػػًئسى السػػػػادس : األصػػػػحاب يعنػػػػي األمػػػػكات ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) كىمى

اًب اٍلقيبيكرً    {ُّ(}الممتحنة : اٍلكيفَّاري ًمٍف أىٍصحى
األصػػػحاب يعنػػػي الفتيػػػة الػػػذيف آمنػػػكا بػػػربيـ كزادىػػػـ ىػػػدل ، السػػػابع : 
ػػػػػاني كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : ) ًقيـً كى ابى اٍلكىٍيػػػػػًؼ كىالػػػػػرَّ ًسػػػػػٍبتى أىفَّ أىٍصػػػػػحى ـٍ حى كا ًمػػػػػٍف آيىاًتنىػػػػػا أى

بنا   {ٗ(}الكيؼ : عىجى
الثػػامف : األصػػحاب يعنػػي الييػػكد الػػذيف صػػادكا الحػػكت يػػـك السػػبت ، 

ابى السٍَّبتً كقكلو تعالى : ) ا لىعىنَّا أىٍصحى ـٍ كىمى   {ْٕ(}النساء : أىٍك نىٍمعىنىيي
ـٍ : األصحاب يعني أبرىة الحبشي كجيشو ، كقكلو تعالى : ) التاسع أىلى

اًب اٍلًفيؿً  تىرى كىٍيؼى  بُّؾى ًبأىٍصحى  { ُ(}الفيؿ : فىعىؿى رى
كصػػفكة القػػكؿ أفَّ األكجػػو المػػذككرة كالمنسػػكبة إلػػى الصػػاحب مختمقػػة  

                                       دراسة المعككسة ، كطريقة ما قيؿ كطريقة ال، بثبلث طرائؽ : طريقة الترادؼ 
قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس : ))الصػػػاد كالػػػكاك كالمػػػيـ أصػػػؿ يػػػدؿ الصػػػـو : -ٕٔ

عمػػى إمسػػاؾ كركػػكد فػػي مكػػاف ، مػػف ذلػػؾ صػػـك الصػػائـ ، ىػػك إمسػػاكو عػػف 
قػالكا فػي مطعمو كشرابو كسائر ما مينىعىو ، كيككف اإلمساؾ عف الكػبلـ صػكمنا 

ـى اٍليىػػٍكـى ًإنقكلػػو تعػػالى : ) ا فىمىػػٍف أيكىمّْػػ ػػٍكمن  {ِٔ(}مريـ : ًسػػيِّاًإنّْػػي نىػػذىٍرتي ًلمػػرٍَّحمىًف صى
ػػػػا الركػػػػكد فيقػػػػاؿ لمقػػػػائـ صػػػػائـ ...  إنَّػػػػو اإلمسػػػػاؾ عػػػػف الكػػػػبلـ كالصػػػػمت ، كأمَّ

ككػػذا يقػػاؿ : ...  كالصػػـك ركػػكد الػػريح ، كالصػػـك اسػػتكاء الشػػمس كسػػط النيػػار
كقػػاؿ الراغػػب : ))الصػػـك فػػي األصػػؿ اإلمسػػاؾ عػػف الفعػػؿ  (ُ) صػػاـ النيػػار((
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ػػػا أك مشػػػينا ؛ لػػػذلؾ ػػػا كػػػاف أك كبلمن قيػػػؿ لمفػػػرس الممسػػػؾ عػػػف السػػػير أك  مطعمن
كقيػػؿ لمػػريح الراكػػدة صػػكـ ، كالسػػتكاء النيػػار تصػػكرنا لكقػػكؼ ...  العمػػؼ صػػائـ

  (ُ) الشمس في كبد السماء((
 أفَّ الصكـ في القرآف الكريـ عمى كجييف :  أىؿ الكجكهكذكر 

نيػك األكؿ : الصكـ الشرعي المعركؼ كقكلو تعالى : ) ٍا يىا أىيُّيىا الَّػًذيفى آمى
ـي  يىا ـي الصّْ مىٍيكي  { ُّٖ(}البقرة : كيًتبى عى

ا فىمىػػٍف )كالثػػاني : الصػػمت ، كقكلػػو تعػػالى :  ػػٍكمن ًإنّْػػي نىػػذىٍرتي ًلمػػرٍَّحمىًف صى
ـى اٍليىٍكـى ًإنًسيِّا   (ِ){ِٔ(}مريـ : أيكىمّْ

جيػػػػات ، األكلػػػػى : أفَّ الصػػػػػكـ  مػػػػػف عػػػػدةال يصػػػػح ىػػػػذاف الكجيػػػػاف 
الشرعي ىك مػف كضػع الشػرع ال مػف كضػع المغػة ، كالثانيػة : أنَّػو اسػـ منقػكؿ 

كالثالثػػػة : أنَّػػػو تبػػػيَّف مػػػف مػػػف الصػػػـك الػػػذم بمعنػػػى : اإلمسػػػاؾ عػػػف الفعػػػؿ ، 
تعريػػػؼ أىػػػؿ المغػػػة لمصػػػكـ أفَّ الصػػػمت يعنػػػي الصػػػكـ بعينػػػو ، كمػػػع ذلػػػؾ فمػػػك 

ًعػػػؿ الصػػػمت غيػػػر الصػػػكـ فيػػػك كجػػػ و مختمػػػؽ عػػػف طريػػػؽ دراسػػػتو دراسسػػػة جي
كجينا لو كما فعؿ  معككسة ؛ ألفَّ القرآف الكريـ لـ ييسْـّ الصكـ بالصمت ليككف

ػػف ىػػـ نَّمػػا ))سػػمىى مى ا(( ًمػػف أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ، كا  كمػػا  (ّ) الصػػمت صػػكمن
                                                       . لذا فيك بمعنى الكجو األكؿ ؛  بذلؾالعسكرم نفسو  صرَّح

قػػاؿ الػػدامغاني : ))تفسػػير الطػػائر عمػػى تسػػعة أكجػػو : الطيػػر : -ٕٕ
الشدة كالرخاء ، كالكتاب ، كالطير بعينو ، كاليدىد ، كالخفاش ، كمػا أتػى مػف 
قبػػػؿ البحػػػر ، كالطػػػاككس كالػػػديؾ كالغػػػراب كالػػػبط ، كسػػػائر الطيػػػكر ، كالػػػدجاج 

 راج : كالد

                                                 

(
ٔ

 . ٕٖٓ-ٖٔٓ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

ٚٔض٘ةج 2ٕٙٚٚجٖٛ اٌمةشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص  2ٕٓ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 

 . 2٘ٔ-2ِٕ٘ٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  2٘ٔاألع١ٓ ص 

(
ٖ

 . 2ٕٓٚإٌظائش ص ( اٌٛجٖٛ 
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فكجو منيا ، الطائر يعني :  الشدة كالرخػاء ، قكلػو سػبحانو فػي سػكرة 
ـٍ يػس : ) ـٍ مىعىكي يعنػي : شػدتكـ كرخػاؤكـ ، نظيػره فػػي  {ُٗ(}يػس : قىػاليكا طىػاًئريكي

ـٍ ًعندى المَّوً سكرة النمؿ : ) { مثميا فػي سػكرة األعػراؼ : ْٕ(}النمؿ : قىاؿى طىاًئريكي
 { ُُّ(}اإلعراؼ : ًعندى الٌموي  أىال ًإنَّمىا طىاًئريىيـٍ )

كالكجو الثاني ، الطائر ، يعني : الكتاب ، قكلو تعػالى فػي سػكرة بنػي 
ٍمنىاهي طىآًئرىهي ًفي عينيًقوً )إسرائيؿ :  كيؿَّ ًإنسىافو أىٍلزى     {ُّ(}اإلسراء : كى

ػا كالكجو الثالػث ، الطػائر يعنػي : الطػائر بعينػو ، قكلػو سػبحانو : ) مى كى
ـه أىٍمثىاليكيـ ًمف دىآبَّةو  ػ ٍيػًو ًإالَّ أيمى نىاحى { ّٖ(}األنعػاـ : ًفي األىٍرًض كىالى طىػاًئرو يىًطيػري ًبجى

 سائر الطيكر . يعني : كال طير مف
تىفىقَّػػػػػػدى كالكجػػػػػػو الرابػػػػػػع ، الطيػػػػػػر ، يعنػػػػػػي اليدىػػػػػػد ، قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ) كى

 يقاؿ : تفقد الطيكر  {َِ(}النمؿ : الطٍَّيرى 
الخفاش ، قكلو سػبحانو فػي قصػة عيسػى كالكجو  الخامس ، الطير : 

ٍذ تىٍخميػػػػػػؽي ًمػػػػػػفى الطّْػػػػػػيًف كىيىٍيئىػػػػػػًة الطٍَّيػػػػػػًر بًػػػػػػًإٍذًني فىتىػػػػػػنفيخي ًفييىػػػػػػا فىتىكيػػػػػػكفي طىٍيػػػػػػرنا : ) كىاً 
 { يعني : الخفاش .َُُ(}المائدة : ًبًإٍذًني

كالكجو السادس ، الطير : ما أتى مػف قبػؿ البحػر ، قكلػو سػبحانو فػي 
ـٍ طىٍيرنا أىبىاًبيؿى كىأىٍرسى سكرة الفيؿ : ) مىٍيًي  {ّ(}الفيؿ : ؿى عى

كالكجػػػػػو السػػػػػابع ، الطيػػػػػر : الطػػػػػاككس كالػػػػػديؾ كالغػػػػػراب كالػػػػػبط قكلػػػػػو 
ٍذ أىٍربىعىةن مّْفى الطٍَّيرً سبحانو في سكرة البقرة : )  {َِٔ(}البقرة : فىخي

ـٍ كالكجو الثػامف ، الطيػر يعنػي : سػائر الطيػكر ، قكلػو سػبحانو : ) لىػ أىكى
ٍكا ًإلى  افَّاتو يىرى  {َِ(}الممؾ : ى الطٍَّيًر فىٍكقىييـٍ صى
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كالكجػو التاسػػع ، الطيػػر يعنػػي الػػدجاج كالػدراج قكلػػو سػػبحانو فػػي سػػكرة 
ػػػػػػػػا يىٍشػػػػػػػػتىييكفى الكاقعػػػػػػػػة : ) لىٍحػػػػػػػػـً طىٍيػػػػػػػػرو مّْمَّ { يعنػػػػػػػػي : الػػػػػػػػدجاج ُِ(}الكاقعة : كى
                                                                                       (ِ)كجعؿ الحيرم الكجو األخير بمعنى : طير الجنة  (ُ)كالدراج((

قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس : ))الطػػػاء كاليػػػاء كالػػػراء أصػػػؿ كاحػػػد يػػػدؿ عمػػػى خفػػػة 
الشػػيء فػػي اليػػكاء ، ثػػـ يسػػتعار ذلػػؾ فػػي غيػػره كفػػي كػػؿ سػػرعة ، كمػػف ذلػػؾ 

ا ، ثػـ يقػاؿ الطير جمع طائر ، سيمّْي ذلؾ لما قمناه ، يقاؿ : طار يطير طيرانن 
كقد ييجمػع ...  ))فجمع الطائر طير كراكب كرىٍكب (ّ) لكؿ مف خؼَّ قد طار((
  (ْ) عمى طيكر كأطيار((

))كمف المجاز : الطائر : ما تيمَّنتى بو أك تشاءمتى ، كأصمو في ذم 
الجناح ، كقالكا لمشيء ييتىطيَّػر بػو مػف اإلنسػاف كغيػره ، طػائر ا ال طػائرؾ ، 

ـٍ كجػػػاء فػػػي الشػػػر : )...  فعػػػؿ ا  كحكمػػػو ال فعمػػػؾمعنػػػاه  :  ػػػا طىػػػاًئريىي أىال ًإنَّمى
أم : الشؤـ الذم يمحقيـ ىػك الػذم كيعػدكا بػو فػي  {ُُّ(}اإلعراؼ : ًعندى الٌموي 
كقيؿ : الطائر : عمؿ اإلنساف الػذم قيمّْػده خيػره كشػره كقيػؿ : رزقػو ...  اآلخرة

ٍمنىػاهي ر قكلػو تعػالى : )، كقيؿ : شقاكتو كسعادتو كبكؿ منيا فيسّْػ كيػؿَّ ًإنسىػافو أىٍلزى كى
ًة ًكتىابنا يىٍمقىاهي مىنشيكرنا نيٍخًرجي لىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى   (ٓ)(({ُّ(}اإلسراء : طىآًئرىهي ًفي عينيًقًو كى

ػػػؿى الطػػػائر فػػػي الكجػػػو األكؿ بمعنػػػى الشػػػدة كالرخػػػاء  ، كقػػػد اسػػػتعير جعى
المغة : ))كمف المجاز : الطػائر :  الطائر لمعنى ىذا الكجو فقد تقدـ قكؿ أىؿ

                                                 

 . ُّٕ-ُّٔالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 . ِٔٗ-ِْٗينظر : كجكه القرآف ص  ( ِ)

 .ِْٓمقاييس المغة ص  ( ّ)

 .ّّٓ/ّبصائر ذكم التمييز  ( ْ)

 .ِّٖ/ُِتاج العركس  ( ٓ)
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ما تيمَّنتى بو أك تشاءمتى ، كأصػمو فػي ذم الجنػاح ، كقػالكا لمشػيء ييتىطيَّػر بػو 
 (( مف اإلنساف كغيره
الطػػػائر فػػػي الكجػػػو الثػػػاني بمعنػػػى الكتػػػاب فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  كجعػػػؿٌ 

نيًقػػوً )) ٍمنىػػاهي طىػػآًئرىهي ًفػػي عي كيػؿَّ ًإنسىػػافو أىٍلزى المػػراد منػػو العمػػؿ ، قػػاؿ ( كالصػػحيح أفَّ كى
،  كقػػػػاؿ  (ُ)ابػػػػف قتيبػػػػة فػػػػي تفسػػػػير ىػػػػذه اآليػػػػة : ))قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػػدة : حظػػػػو 

كالمعنػػى فيمػػا أرل ، ...  المفسػػركف : مػػا عمػػؿ مػػف خيػػر أك شػػر ألزمنػػاه عنقػػو
كا أعمـ ، أفَّ لكؿ امرئ حظِّا مف الخير كالشػر قػد قضػاه ا عميػو فيػك الـز 

نَّما قيؿ لمحظ مف ...  لـز اإلنساف قد لـز عنقوعنقو ، كالعرب تقكؿ لكؿ ما  كا 
الخير كالشر طائر : جرل لو الطائر بكذا مف الخير ، كجػرل لػو الطػائر بكػذا 

كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم : ))كفػػي الطػػائر أربعػػة  (ِ) مػػف الشػػر عمػػى طريػػؽ الفػػأؿ((
كالثالػػػث : أنَّػػػو مػػػا ...  كالثػػػاني : عممػػػو... أقػػػكاؿ ، أحػػػدىا : شػػػقاكتو كسػػػعادتو

كالرابػػع مػػا ييتطيَّػػر مػػف مثمػػو مػػف شػػيء عممػػو ، كذكػػر العنػػؽ عبػػارة ...  صػػيبوي
كقػػاؿ ابػػف األنبػػارم : ،  عػػف المػػزـك لػػو كمػػزـك القػػبلدة العنػػؽ مػػف بػػيف مػػا يمػػبس

 (ّ) األصؿ في تسميتيـ العمؿ طائرنا أنَّيـ كانكا يتطيركف مف بعض األعماؿ((
قيػؿ : لػـ ييٍخمىػؽ ...  اليػكاءكقاؿ الحمبي : ))كالطائر كػؿ ذم جنػاح يسػبح فػي 

كيػؿَّ مف الطير غير الخفاش ، ككاف يطيػر ثػـ يقػع ال ينسػؿ ، قكلػو تعػالى : ) كى
ػػػػػػػًة ًكتىابنػػػػػػػا يىٍمقىػػػػػػػاهي  نيٍخػػػػػػػًرجي لىػػػػػػػوي يىػػػػػػػٍكـى اٍلًقيىامى نيًقػػػػػػػًو كى ٍمنىػػػػػػػاهي طىػػػػػػػآًئرىهي ًفػػػػػػػي عي ػػػػػػػافو أىٍلزى ًإنسى

شػػر ،  كقكلػػو أم : عممػػو الػػذم طػػار عنػػو مػػف خيػػر ك  {ُّ(}اإلسػػراء : مىنشيكرنا
كٍا ًبميكسىػى تعالى : ) ـٍ سىػيّْئىةه يىطَّيَّػري ف تيًصػٍبيي سىنىةي قىػاليكٍا لىنىػا ىىػػًذًه كىاً  اءٍتييـي اٍلحى فىًإذىا جى

ـٍ ًعنػػػدى المٌػػػوي  ػػػا طىػػػاًئريىي ػػػف مَّعىػػػوي أىال ًإنَّمى مى {أم : يتشػػػاءمكا بػػػو ، ُُّ(}اإلعراؼ : كى
                                                 

 .ُِْينظر : مجاز القرآف ص  ( ُ)

 ِِٓتفسير غريب القرآف ص  ( ِ)

 . ُِ/ٓزاد المسير  ( ّ)
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الطيػػر ، فػػإف أخػػذ الطيػػر يميننػػا  كأصػػمو أفَّ الرجػػؿ مػػنيـ كػػاف إذا أراد أمػػرنا نقػػر
ف أخػػػػذ يسػػػػارنا تشػػػػاءمكا بػػػػو كيقػػػػاؿ لطػػػػائر اليمػػػػيف السػػػػانح ...  تفػػػػاءلكا بػػػػو ، كا 

كىػػػذا الكجػػػو كالكجػػػو األكؿ مسػػػتعار ، فقػػػد تقػػػدـ قػػػكؿ ابػػػف  (ُ)كلآلخػػر البػػػارح((
ة الشػيء فػي اليػكاء ، عمػى خفٌػ ))الطاء كاليػاء كالػراء أصػؿ كاحػد يػدؿٌ فارس : 

فالكجو األكؿ كالثاني يػدخبلف فػي بػاب المجػاز ال   يره((ثـ يستعار ذلؾ في غ
 في باب الكجكه  

تىفىقَّدى )كجعؿ الطير في الكجو الرابع بمعنى اليدىد في قكلو تعالى : )  كى
 ( الطٍَّيرى 

ػا ) كىذا شاىد مقطكع عما بعده ، فيك ضمف قكلو تعالى : تىفىقَّدى الطٍَّيرى فىقىاؿى مى كى
ـٍ كىػافى ًمػفى اٍلغىاًئًبيفى ًليى ال أىرىل  قػاؿ الطبػرم فػي تفسػير  {َِ(}النمػؿ : اٍلييٍدىيدى أى

ىذه اآلية : ))ككػاف سػبب تفقػده الطيػر ، كسػؤالو عػف اليدىػد خاصػة مػف بػيف 
كعػف بعػض أىػؿ العمػـ عػف كىػب بػف منبػو قػاؿ : كػاف سػميماف بػف ...  الطيػر

لػو الجػف كاإلنػس داكد إذا خرج مف بيتو إلػى مجمسػو عكفػت عميػو الطيػر كقػاـ 
حتى يجمس عمى سريره ، حتػى إذا كػاف ذات غػداة فػي بعػض زمانػو غػدا إلػى 
مجمسػػو الػػذم كػػاف يجمػػس فيػػو ، فتفقػػد الطيػػر ، ككػػاف فيمػػا يزعمػػكف يأتيػػو نكبنػػا 

ف أصػػناؼ الطيػػر كميػػا قػػد مػػف كػػؿ صػػنؼ مػػف الطيػػر طػػائر ، فنظػػر فػػرأل مػػ
   (ِ) اليدىد ، فقاؿ : ما لي ال أرل اليدىد(( حضره إالٌ 

تىفىقَّدى الطٍَّيرى كقاؿ الكاحدم : ))) ( التفقد طمب ما غاب عنؾ ، كالطيػر كى
اسـ جامع لمجنس ، ككانت الطير تصحب سميماف فػي سػفره ، كالمعنػى : أنَّػو 

كقاؿ الشككاني : ))كالتفقػد تطمػب مػا غػاب عنػؾ  (ّ) طمب ما فقد مف الطير((
                                                 

 . ُّْ/ِة الحفاظ عمد ( ُ)

 .ُٓٔ-ُْٔ/ُٗجامع البياف  ( ِ)

 .ّّٕ/ّالكسيط  ( ّ)
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كقػاؿ اآللكسػي : ))أم  (ُ) كتعرؼ أحكالو ، كالطير اسـ جنس لكؿ مػا يطيػر((
: أراد معرفػػة المكجػػكد منيػػا مػػف غيػػره ، كأصػػؿ التفقػػد معرفػػة الفقػػد ، كالظػػاىر 

ككػاف يأتيػو مػف كػؿ صػنؼ كاحػد فمػـ يػر ...  أنَّو عميو السػبلـ تفقػد كػؿ الطيػر
  (ِ) اليدىد((

تبيف أفَّ المعنى الذم اتفؽ عميػو المفسػركف أنَّػو  تفقػد أجنػاس الطيػكر 
ػػا  ػػا كاليدىػػد كالغػػراب كالنسػػر كالقطػػا كغيرىػػا كمػػا أكثػػر أجناسػػيا كميػػا جنسن جنسن

فمػػـ يجػػد مػػف بينيػػا جػػنس اليدىػػد ، فػػالطير اسػػـ جػػامع ليػػذه األجنػػاس كاليدىػػد 
كاحػد منيػا ، فػإذا كػاف ىػذا ىػك المعنػى الميجمػع عميػو فإنَّػو ال يصػح أف نجعػؿ 

رد ، فقػػد  مفػػالطيػػر بمعنػػى اليدىػػد ؛ ألنَّػػو ال يصػػح أف نجعػػؿ الجمػػع بمعنػػى ال
تىفىقَّػػدى الطٍَّيػػرى اآليػػة بقكلػػو : ))) فسَّػػر البيضػػاكم مػػثبلن  ( كتعػػرَّؼ الطيػػر فمػػـ يجػػد كى

فكيػػؼ يصػػح أف نجعػػؿ الطيػػر بمعنػػى اليدىػػد ؛ ألنَّػػو كيػػؼ  (ّ) فييػػا اليدىػػد((
 أف يككف المعنى : كتعرَّؼ اليدىد فمـ يجد فييا اليدىد . يصح 

لطػائر بعينػو ، كجعمػو فػي كقد جعػؿ الطيػر فػي الكجػو الثالػث بمعنػى ا
 الكجو الثامف بمعنى : سائر الطيكر ، كالمعنى كاحد     

مغاني ييعػػػػدُّ مػػػػف أنػػػػكاع الطيػػػػر ، أيػػػػو أفَّ مػػػػا ذكػػػػره الػػػػدال شػػػػؾ فممػػػػا ك 
، كالكجػكه الحقيقيػػة ىػػي التػي ال تكػػكف عبلقتيػػا بػالمفظ عبلقػػة الشػػيء بأنكاعػػو  

ف أنكاعػػو ييسػػمَّى كالطيػػر اسػػـ جػػنس يطمىػػؽ عمػػى كػػؿ ذم جنػػاح ، ككػػؿ نػػكع مػػ
، كقػػػػد اتخػػػػػذ طيػػػػرنا ؛ ألفَّ أنكاعػػػػػو معػػػػاف خاصػػػػػة تػػػػدخؿ ضػػػػػمف معنػػػػاه العػػػػػاـ 

أصحاب كتب الكجكه ممػا جػاز تسػميتو بػالطير كجكىنػا لمطيػر ، كىػذه التسػمية 
ف جػػازت لػػـ تكػػف مػػرادة  ، كمػػع ذلػػؾ فمػػك صػػحت إرادتيػػا فيػػي كجػػكه مختمقػػة  كا 

                                                 

 . ُّٔ/ْفتح القدير  ( ُ)

 . ُٕٕ/َُركح المعاني  ( ِ)

 .ُٕٓ/ْأنكار التنزيؿ  ( ّ)
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ْـّ الطيػر باليدىػد ، فػالقرآف الكػريعف طريػؽ دراسػتيا دراسػة معككسػة ،  ـ لػـ يسػ
كالخفػػػاش ، كمػػػا أتػػػى مػػػف قبػػػؿ البحػػػر ، كالطػػػاككس كالػػػديؾ كالغػػػراب كالػػػبط ، 

ػػف ىػػك ًمػف فعػؿ كالػدجاج كالػػدراج ، كمػػا  نَّمػػامى سػػمَّى  أصػػحاب كتػػب الكجػكه ، كا 
؛ كألفَّ  كػؿَّ نػكع منيػا تتمثػؿ فيػو داللتػو ؛ ألفَّ  كؿ نكع مف ىذه األنكاع بالطير

العاـ بالخاص ، فيػي إذف كييسمَّى بالعاـ كال يكصؼ كييسمَّى الخاص يكصؼ 
الطيػػر أينمػػا كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ أريػػد بػػو جميعيػػا كجػػو كاحػػد ، كالحقيقػػة أفَّ 

 أنكاعػو تحريػؼ لداللتػوشاىد كؿ كجو بمعنى نكع مف  بعينو كجعميا في الطير
 .لذكره بمقظو  أريد كاحد مف أنكاعو ألنَّو لك ؛

ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمعذاب اثني عشػر كجينػا العذاب : -ٖٕ
 ، كىي : 

ٍليىٍشػػػػػيىٍد ﴿كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : الكجػػػػػو األكؿ : العػػػػػذاب يعنػػػػػي حػػػػػٌد الزنػػػػػا  كى
ا ٍؤًمًنيفى  عىذىابىييمى  {ِ}النكر : ﴾طىاًئفىةه مّْفى اٍلمي

ػػٍذنىا الَّػػًذيفى الكجػػو الثػػاني : العػػذاب يعنػػي المسػػخ كقكلػػو تعػػالى :  ﴿كىأىخى
 { يعني بمسخ ُٓٔ}األعراؼ : ﴾ُٓٔظىمىميكا ًبعىذىابو بىًئيسو ًبمىا كىانيكا يىٍفسيقيكفى ﴿

ىبلكػػو ، كقكلػػو تعػػالى :  الكجػػو الثالػػث : العػػذاب يعنػػي سػػمب المػػاؿ كا 
﴿﴾  {ّّ}القمـ : كىذٰىًلؾى اٍلعىذىابي

﴿قيػٍؿ الكجو الرابع : العذاب يعنػي العقكبػة فػي الػدنيا ، كقكلػو تعػالى : 
ـٍ أىٍك ىيػػػكى الٍ  ًمكيػػػ ـٍ أىٍك ًمػػػف تىٍحػػػًت أىٍرجي ػػػف فىػػػٍكًقكي ػػػذىابنا مّْ ـٍ عى مىػػػٍيكي مىػػػٰى أىف يىٍبعىػػػثى عى قىػػػاًدري عى

كيـ بىٍأسى بىٍعػضو  ييًذيؽى بىٍعضى ـٍ ًشيىعنا كى ػرّْؼي اآٍل  ۖ  يىٍمًبسىكي ـٍ انظيػٍر كىٍيػؼى نيصى يىػاًت لىعىمَّييػ
 {ٓٔ}األنعاـ : ﴾يىٍفقىييكفى 

لىٍكالى أىف كىتىبى ، كقكلو تعالى : لقتؿ الكجو الخامس : العذاب يعني ا ﴿كى
ـٍ ًفي الدٍُّنيىا﴾ ءى لىعىذَّبىيي بلى ـي اٍلجى مىٍيًي  {ّ}الحشر :المَّػوي عى

الكجػػػػػػو السػػػػػػادس : العػػػػػػذاب يعنػػػػػػي عػػػػػػذاب القبػػػػػػر ، كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : 
لىنيًذيقىنَّييـ مّْفى اٍلعىذىاًب اأٍلى   {ُِ}السجدة : ﴾ٍدنىىٰ ﴿كى
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الكجػػػو السػػػابع : العػػػذاب يعنػػػي العقكبػػػة فػػػي اآلخػػػرة ، كقكلػػػو تعػػػالى : 
 {ٓٔ}الفرقاف : ﴾ًإفَّ عىذىابىيىا كىافى غىرىامنا﴿

 الجػػػكع سػػػبع سػػػنيف ، كقكلػػػو تعػػػالى :الكجػػػو الثػػػامف : العػػػذاب يعنػػػي 
ًفيًيـ ًبالٍ  ٍذنىا ميٍترى تَّٰى ًإذىا أىخى كفى ﴿حى ـٍ يىٍجأىري  {ْٔ}المؤمنكف : ﴾عىذىاًب ًإذىا ىي

الكجػػػو التاسػػػع : العػػػذاب يعنػػػي نتػػػؼ الػػػريش كقػػػٌص الجنػػػاح ، كقكلػػػو 
نَّوي أىٍك لىيىٍأتً تعالى :  ىٍذبىحى يعىذّْبىنَّوي عىذىابنا شىًديدنا أىٍك ألى }النمؿ : ﴾يىنّْي ًبسيٍمطىافو مًُّبيفو ﴿ألى

  (ُ){ يعني : ألنتفٌف ريشوُِ
أىػػػػذه األكجػػػػو ىػػػػي أكجػػػػو العػػػػذاب أـ ىػػػػي أنكاعػػػػو كأمثمتػػػػو ؟! كأنػػػػكاع 
العػػػذاب كثيػػػرة جػػػدِّا قػػػد ال تعػػػدُّ كال تيحصػػػى ؛ لػػػذلؾ كجػػػدنا ابػػػف الجػػػكزم يػػػذكر 

 أنكاعنا أخرل مف العذاب غير التي ذكرىا الدامغاني ، كىي : 
ٍمنىا الكجو العاشر : العذاب يعني الغرؽ ، كقكلو تعالى :   ﴿ًإنَّا أىٍرسى

ـٍ عىذىابه  ا ًإلىٰى قىٍكًمًو أىٍف أىنًذٍر قىٍكمىؾى ًمف قىٍبًؿ أىف يىٍأًتيىيي  {ُ}نكح : ﴾أىًليـه  نيكحن
الكجو الحادم عشر : العذاب يعنػي الضػرب المػؤلـ ، كقكلػو تعػالى :  

لىيىمىسَّنَّ  ـٍ كى نَّكي مى ـٍ تىنتىييكا لىنىٍرجي نَّا عىذىابه أىًليـه ﴿لىًئف لَّ  {ُٖ}يس : ﴾كيـ مّْ
ػرَّ تىبىيَّنىػًت فى ﴿كجو الثاني عشر : تعب الخدمة ، كقكلو تعػالى : ال  مىمَّػا خى

ا لىًبثي   (ِ){ُْ}سبأ : ﴾كا ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًييفً اٍلًجفُّ أىف لٍَّك كىانيكا يىٍعمىميكفى اٍلغىٍيبى مى
فالعبلقة بيف العذاب كىذه الكجكه ليست عبلقة لفظ مشترؾ بكجكىػو ،  

عػػػاـ ،  اسػػػـ جػػػنس أك لفػػػظبػػػؿ ىػػػي عبلقػػػة المفػػػظ بأنكاعػػػو كأمثمتػػػو ، فالعػػػذاب 
مختمقػة عػف طريػؽ دراسػتيا فتككف الكجكه التي ذكرىػا الػدامغاني كابػف الجػكزم 

ْـّ يصػػػػؼ ك لػػػػـ الكػػػػريـ دراسػػػػة معككسػػػػة ، فػػػػالقرآف  ه ك جػػػػك العػػػػذاب بمعػػػػاني اليسػػػػ
 سمَّى كبلِّ كصؼ ك ؛ بؿ  صحاب كتب الكجكه أالمذككرة كما فعؿ مىف ىما مف 

معنػػى عػػاـ ، كالخػػاص يكصػػؼ  خاصػػة كالعػػذاب؛ ألنَّيػػا معػػاف  منيػػا بالعػػذاب
                                                 

(
ٔ

 .ٖٗٗ-ٖٖٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

(
ٕ

 24ٔ-22ِٕٔٚذخب لّشث اٌع١ْٛ ص  4ٕٓ-2ٕٓ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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كييسمَّى بالعاـ ، كال يكصؼ كييسمَّى العاـ بالخاص ، فيػي جميعيػا كجػو كاحػد 
العػذاب كلػيس ،  لعػذاببمعنػى اجميعيػا ، ألنَّو يجمعيا معنى كاحد ، أم ىػي 

 .بمعانييا 
ذكػػر الػػدامغاني أٌف الفتػػى فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى سػػتة الفتػػى : -ٕٗ 

 أكجو ، ىي :
ٍذ قىػاؿى الكجو األكؿ : الفتى يعني يكشع بف نكف ، كقكلو تعػالى :    ﴿كىاً 

ػػػعى اٍلبى  تَّػػٰى أىٍبميػػػغى مىٍجمى ػػٰى ًلفىتىػػػاهي الى أىٍبػػػرىحي حى ٍيًف أىٍك ميكسى قيػػػبن ٍحػػرى }الكيؼ : ﴾أىٍمًضػػػيى حي
َٔ} 

 الكجػػػو الثػػػاني : الفتػػػى يعنػػػي إبػػػراىيـ عميػػػو السػػػبلـ ، كقكلػػػو تعػػػالى : 
ـي قىاليكا سىًمٍعنىا فىتنى يىٍذكيريىي ﴿  {َٔ}األنبياء : ﴾ـٍ ييقىاؿي لىوي ًإٍبرىاًىي

الكجػػػو الثالػػػث : الفتيػػػاف يعنػػػي ككػػػبلء يكسػػػؼ عميػػػو السػػػبلـ ، كقكلػػػو  
قىاؿى ًلًفٍتيى تعالى :  ـٍ ًفي رً ﴿كى تىيي اعى اًلًيـٍ اًنًو اٍجعىميكا ًبضى  {ِٔ}يكسؼ : ﴾حى
الكجو الرابع : الفتياف يعني الغبلميف صػاحبي السػجف ، كقكلػو تعػالى  

ؿى مىعىوي السٍّْجفى فىتىيىاًف﴾:  دىخى  {ّٔ}يكسؼ : ﴿كى
ـٍ ﴿الكجو الخامس : الفتية يعني أصحاب الكيؼ ، كقكلو تعالى :   ًإنَّيي

نيكا  ـٍ ىيدنلًفٍتيىةه آمى ًزٍدنىاىي ـٍ كى بًّْي  {ُّ}الكيؼ : ﴾ًبرى
ـي  الكجو السادس : الفتيات يعنػي اإلمػاء ، كقكلػو تعػالى :  ﴿مّْػف فىتىيىػاًتكي

 (ُ)يعني : مف إمائكـ {ِٓ}النساء : اٍلميٍؤًمنىاًت﴾
الفتػػػى : اسػػػـ جػػػنس كلفػػػظ عػػػاـ ، كىػػػك ىنػػػا كأينمػػػا كرد فػػػي كتػػػاب ا 

عػف الفتى بعينو ، أٌما األكجو الستة المنسكبة إليو فقد اختمقيا الدامغاني  يعني
ْـّ يصػؼ ك لػـ الكػريـ طريؽ دراستيا دراسة معككسة ، فالقرآف  الفتػى بمعػاني يسػ
ػػف ىػػك ًمػػف  كصػػؼى ؛ بػػؿ  صػػحاب كتػػب الكجػػكه أاألكجػػو المػػذككرة كمػػا فعػػؿ مى

                                                 

(
ٔ

 ٠ٖ2ٕٓظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص ( 
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معنػػى عػػاـ ، كالخػػاص  خاصػػة كالفتػػى؛ ألنَّيػػا معػػاف   منيػػا بػػالفتىسػػمَّى كػػبلِّ ك 
يكصػػؼ كييسػػمَّى بالعػػاـ ، كال يكصػػؼ كييسػػمَّى العػػاـ بالخػػاص ، فيػػي جميعيػػا 

كلػيس ،  جميعيا بمعنى الفتىكجو كاحد ، ألنَّو يجمعيا معنى كاحد ، أم ىي 
 .بمعانييا الفتى 

ذكر أصحاب كتب الكجكه أفَّ القارعة في القرآف عمى  :القارعة -ِٓ
 كجييف :

الكجو األكؿ : سرية السبايا ، كما قاؿ الحيرم ، أك السرية ، كما قاؿ 
ا  الدامغاني ، أك الداىية ، كما قاؿ ابف الجكزم ، كقكلو تعالى : )تيًصيبيييـ ًبمى

نىعيكٍا قىاًرعىةه(}الرعد :   { أم : تصيبيـ سرية ُّصى
{ ِاٍلقىاًرعىةي }{ مىا ُالكجو الثاني : القيامة ، كقكلو تعالى : )اٍلقىاًرعىةي }

ا اٍلقىاًرعىةي(}القارعة :  ا أىٍدرىاؾى مى مى  (ُ){ّ-ُكى
عة : القيامة ، كالقارعة : الشدة ، ككٌؿ شيء قاؿ الخميؿ : ))كالقار 

كقاؿ ابف فارس : ))القاؼ كالراء كالعيف ، معظـ  (ِ) قرعتو فقد ضربتو((
: الشديدة مف كالقارعة ... الباب ضرب الشيء ، يقاؿ : قرعتي الشيء أقرعيو

شدائد الدىر ؛ كسميٍت بذلؾ ؛ ألنَّيا تقرع الناس ، أم : تضربيـ بشدتيا ، 
كقاؿ الراغب : (ّ) كالقارعة : القيامة ؛ ألنَّيا تضرب كتصيب الناس بإقراعيا((

{ مىا ُ))القرع : ضرب شيء عمى شيء ، قاؿ تعالى : )اٍلقىاًرعىةي }
  (ْ){((ِ-ُاٍلقىاًرعىةي(}القارعة : 

                                                 

(
ٔ

ٚٔض٘ةج  2ٖ٘ٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص  2ٖٗ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص

                              ٕٕٙاألع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص

(
ٕ

                             22ٔ( اٌع١ٓ ص 

(
ٖ

                                2ٙ2( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٗ

                             4ٕٕ/٠ٖٕٚظش : عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ  2ٔٗ( اٌّفشداح ص 
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بيَّف مف كبلـ أىؿ المغة أفَّ القارعة صفة عامة يكصؼ بيا كٌؿ ما يت
جاز كصفو بيا ، ككثيرنا ما ييحذؼ المكصكؼ كتقكـ الصفة مقامو ، كىذه 

الزمخشرم : ))فصؿ إقامة الصفة مقاـ قاؿ القضية مشيكرة في كتب النحك ، 
 إذا ظير أمره ظيكرنا المكصكؼ : حؽ الصفة أف تصحب المكصكؼ ، إالٌ 

قامة الصفة مقامو(( كقكؿ  (ٔ) ييستغنى معو عف ذكره ، فحينئذ يجكز تركو ، كا 
كاف ...  ابف يعيش : ))اعمـ أفى الصفة كالمكصكؼ لمَّا كانا كالشيء الكاحد

 أنَّيـ قد حذفكه إذا ظير أمره ، إالٌ ...  القياس أف ال ييحذىؼ كاحد منيما
، كعيًرؼ مكضعو ،  كربما ظير أمر المكصكؼ...  كقكيت الداللة عميو

فييستغنى عف ذكره البتة ، كتقع المعاممة مع الصفة ، كتصير الصفة كاسـ 
 صفة لمكصكؼ فالقارعة ال ترد إالٌ ( ٕ)الجنس الداؿ عمى معنى المكصكؼ((

معيَّف إذا عيًرؼ مف خبلؿ السياؽ ، أك لمكصكؼ غير معيَّف ، فجعؿ القارعة 
األكؿ في قكلو تعالى : )تيًصيبيييـ ًبمىا بمعنى السرية ، أك الداىية في الكجو 

نىعيكٍا قىاًرعىةه( تحريؼ لداللتيا مف جانبيف ، األكؿ : عدـ جعؿ القارعة  صى
بمعناىا ، بؿ بمعنى المكصكؼ بيا ، كالثاني : أنَّو أريد أف تككف القارعة 
صفة لمكصكؼ عاـ غير معيَّف ، فمف التحريؼ الداللي قصر مكصكفيا 

الداىية ، كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ عمى السرية أك 
نىعيكٍا قىاًرعىةه( قاؿ في  القارعة بمعنى الداىية في قكلو تعالى : )تيًصيبيييـ ًبمىا صى

 كفي المراد بيا قكالف : ...  تفسيره : ))فأٌمأ القارعة
 أحدىما : أنَّيا عذاب مف السماء .

                                                 

 ُٓٓ-َُٓ( ينظر : المفصؿ في عمـ العربية ص  ُ)

 ِٕٓ-ِّٓ/ِ( ينظر : شرح المفصؿ  ِ)
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اف ينفذىا رسكؿ ا صمى ا عميو كالثاني : السرايا كالطبلئع التي ك
 فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب التفسير  (ٔ) كسمـ((

ككذلؾ جعميـ القارعة في الكجو الثاني بمعنى القيامة في قكلو 
ا اٍلقىاًرعىةي }ُتعالى : )اٍلقىاًرعىةي } ا اٍلقىاًرعىةي( فالقارعة ىنا ال ِ{ مى مىا أىٍدرىاؾى مى { كى

القيامة بؿ ىي صفة ليا ، كقد عيًرؼ ىذا المكصكؼ كتعيَّف مف خبلؿ  تعني
 بصفة مف صفاتيا ، فإذا ذكر السياؽ ، كالقرآف الكريـ لـ يذكر القيامة إالٌ 

 فقد أراد أف تككف مصدر قاـ ، كأراد معنى قياـ الناس مف لفظ القيامة مثبلن 
، كالساعة في  ككذلؾ إذا ذكر لفظ الساعة (ٕ)قبكرىـ ككقكفيـ بيف يديو

األصؿ تيطمؽ لمعنييف ، أحدىما : أف تككف عبارة عف جزء مف أربعة 
كعشريف جزءنا ، كىي مجمكع اليكـ كالميمة ، كالثاني : أف تككف عبارة عف 
َـّ استعيرت السـ يكـ القيامة ، فمعنى  جزء قميؿ مف النيار ، أك الميؿ ، ث

لقيامة ، كالمراد أنَّيا ساعة خفيفة الساعة في كؿّْ القرآف الكقت الذم تقكـ فيو ا
 (ٖ)يحدث فييا أمر عظيـ ؛ فمقمة الكقت الذم تقكـ فيو القيامة سمَّاىا ساعة

كسميت الطامَّة ؛ ألنَّيا مف طَـّ الشيءى : إذاعبله كغمره كغمبو ، فالطامَّة 
كسميت بالصاٌخة ؛ ألنَّيا مف الصٌخ ،   (ٗ)سميت كذلؾ ألنَّيا تغمب ما سكاىا

الضرب بالحديد عمى الحديد ، ككٌؿ صكت مف كقع صخرة عمى صخرة كىك 
ة ؛ ألنَّيا تصخُّ األسم اع ، أم : كنحكه ، كقد صخَّت تصخُّ فسميت بالصاخَّ

كسميت بالغاشية ؛ ألنَّيا تغشى  (٘)ما تيدعى بو لئلحياء تصمُّيا فبل تسمع إالٌ 
                                                 

 ِْٓ/ْ( زاد المسير  ُ)

 ِِٗ/ُِ( ينظر : لساف العرب  ِ)

 َِّ/ٕ( ينظر : لساف العرب  ّ)

 ُْٔ/ٗ( ينظر : لساف العرب  ْ)

 َِٔ/ٖ( ينظر : لساف العرب  ٓ)
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ـ ذكره ، فمف ككذلؾ سميت بالقارعة لما تقد (ٔ)الناس كتغطييـ بأىكاليا
التحريؼ الداللي جعؿ القارعة بمعنى القيامة ؛ ألفَّ لكؿٍّ منيما داللتيا 

لقصد ما تدؿُّ عميو فجعؿ إحداىا بمعنى  خاٌصة بيا ، كلـ يذكر لفظيا إالٌ ال
 األخرل تحريؼ لداللة كؿٍّ منيما  

أفَّ القريػػػة كردت فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ  أىػػػؿ الكجػػػكهذكػػػر القريػػػة : -ٕٙ
 عمى عشرة كجكه : 

األكؿ : مجتمػػع النػػاس فػػي أم مكضػػع كػػاف ، أك جميػػع القػػرل عمػػػى 
ػًة أىٍك اإلطبلؽ ، كقكلو تعالى : ) ف مَّف قىٍريىةو ًإالَّ نىٍحفي ميٍيًمكيكىىا قىٍبػؿى يىػٍكـً اٍلًقيىامى كىاً 

  {ٖٓ(}اإلسراء : ي اٍلًكتىاًب مىٍسطيكرناميعىذّْبيكىىا عىذىابنا شىًديدنا كىافى ذىًلؾ فً 
كىأىيّْف مّْػف قىٍريىػةو ًىػيى أىشىػدُّ الثاني : القرية يعني مكة ، كقكلو تعالى : ) كى
ـٍ فىبل نىاًصرى لىييـٍ  ٍتؾى أىٍىمىٍكنىاىي   {ُّ(}محمد : قيكَّةن مّْف قىٍريىًتؾى الًَّتي أىٍخرىجى

قىػػاليكا لىػػٍكال لػػو تعػػالى : )الثالػػث : القػػرييتيف يعنػػي مكػػة كالطػػائؼ ، كقك  كى
ؿو مّْفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو  مىى رىجي   {ُّ(}الزخرؼ : نيزّْؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى

ػػػثىبلن الرابػػػع : القريػػػة يعنػػػي أنطاكيػػػا ، كقكلػػػو تعػػػالى : )  كىاٍضػػػًرٍب لىييػػػـ مَّ
ميكفى  اءىىا اٍلميٍرسى ابى اٍلقىٍريىًة ًإٍذ جى  {ُّ(}يس : أىٍصحى

ػػرَّ ، كقكلػػو تعػػالى : )الخػػامس : القريػػة يعنػػي ديػػر ىرقػػؿ  أىٍك كىالَّػػًذم مى
كًشيىا مىى عيري اًكيىةه عى مىى قىٍريىةو كىًىيى خى  { ِٗٓ(}البقرة : عى

ميػػكٍا ىىػػػًذًه السػػادس : القريػػة يعنػػي أريحػػا ، كقكلػػو تعػػالى : ) ٍذ قيٍمنىػػا اٍدخي كىاً 
 {ٖٓ(}البقرة : اٍلقىٍريىةى 

مىػى ي قريػات لػكط ، كقكلػو تعػالى : )السابع : القريػة يعنػ ًإنَّػا مينًزليػكفى عى
 {ّْ(}العنكبكت : أىٍىًؿ ىىًذًه اٍلقىٍريىةً 

                                                 

 ّٓ/ُُ( ينظر : لساف العرب  ُ)
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نىػٍت يعني نينػكل ، كقكلػو تعػالى : )الثامف : القرية  فىمىػٍكالى كىانىػٍت قىٍريىػةه آمى
انييىا ًإالَّ قىٍكـى ييكنيسى   {ٖٗ(}يكنس : فىنىفىعىيىا ًإيمى

ػًف اٍلقىٍريىػًة الَّتًػي أيمػة ، كقكلػو تعػالى : )التاسع : القرية يعني  ـٍ عى كاىٍسػأىٍليي
اًضرىةى اٍلبىٍحرً   {ُّٔ(}األعراؼ : كىانىٍت حى

كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىػةى الَّتًػي كينَّػا العاشر : القرية يعني مصر ، كقكلو تعالى : )
  (ُ){ِٖ(}يكسؼ : ًفييىا

قػػػاؿ اف فػػػارس : ))القػػػاؼ كالػػػراء كالحػػػرؼ المعتػػػؿ أصػػػؿ صػػػحيح     
يػػػدؿ عمػػػى جمػػػع كاجتمػػػاع ، مػػػف ذلػػػؾ القريػػػة ، سيػػػمّْيٍت قريػػػة الجتمػػػاع النػػػاس 

 (ّ) كقاؿ الراغب : ))القرية : اسـ لممكضع الذم يجتمع فيو الناس(( (ِ) فييا((
كػػؿ مكضػػع اجتمػػع فيػػو ييطمىػػؽ عمػػى ، كلفػػظ عػػاـ فالقريػػة اسػػـ جػػنس 

فيي جميعيػا تػدخؿ ضػمف معنػاه  كأسماء المكاضع العشرة المذككرة  ، الناس 
كتػب الكجػكه ، كقػد اتخػذ أصػحاب  العاـ ،  كتيعدُّ مػف أنكاعػو كمعانيػو الخاصػة

ف صػحت ، ك  ممػا جػاز تسػػميتو بالقريػة كجكىنػػا لمقريػة المكاضػع كاألسػػماء ىػػذه ا 
ْـّ القريػة بيػذه أـ لـ تصح فيي كجكه مختمقػة  ةالعشر  ؛ ألفَّ القػرآف الكػريـ لػـ يسػ

نَّمػا سػمَّى  ، كمػا فعػؿالمكاضع ؛ لتكػكف كجكىنػا ليػا  أصػحاب كتػب الكجػكه ، كا 
؛ كألفَّ  امنيػػا تتمثػػؿ فيػػو داللتيػػ مكضػػع منيػػا بالقريػػة  ؛ ألفَّ كػػؿَّ مكضػػعكػػؿ 

الخاص يكصؼ كييسمَّى بالعاـ كال يكصؼ كييسمَّى العاـ بالخاص ، فيػي إذف 
، فالقريػة أينمػا كردت فػي القػرآف الكػريـ تعنػي القريػة بعينيػا جميعيا كجو كاحد 
  ، أٌما الكجكه المنسكبة فيي مختمقة بدراستيا دراسة معككسة كال كجكه ليا فيو 

                                                 

(
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كه لمكتاب ثمانية عشر ذكر أصحاب كتب الكجالكتاب : -ٕٚ
 كجينا :

ٍيبى  الكجو األكؿ : القرآف الكريـ ، كقكلو تعالى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
(}البقرة :   {ِ-ًُفيًو ىيدنل لٍّْمميتًَّقيفى

ٍذ آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى  الكجو الثاني : التكراة ، كقكلو تعالى : )كىاً 
ـٍ  (}البقرة : كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي  {ّٓتىٍيتىديكفى

الكجو الثالث : الصحؼ ، كقكلو تعالى : )كىأىنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى 
ؽّْ(}البقرة :   {ًُِّباٍلحى

تَّىى يىٍبميغى اٍلًكتىابي  الكجو الرابع : العدة ، كقكلو تعالى : )حى
مىوي(}البقرة :   {ِّٓأىجى

كىًعندىهي أيُـّ الكجو الخامس : المكح المحفكظ ، كقكلو تعالى : )
 {ّٗاٍلًكتىاًب(}الرعد : 

تيٍؤًمنيكفى ًباٍلًكتىاًب  الكجو السادس : الكتب كٌميا ، كقكلو تعالى : )كى
 {ُُٗكيمًّْو(}آؿ عمراف : 

ـي اٍلًكتىابى  ييعىمّْميكي الكجو السابع : الكتابة ، كقكلو تعالى : )كى
 {ُُٓكىاٍلًحٍكمىةى(}البقرة : 

لىقىٍد آتىٍينىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الكجو الثامف : الزبكر ،  كقكلو تعالى : )كى
ـى كىالنُّبيكَّةى(}الجاثية :  ٍك  {ُٔاٍلًكتىابى كىاٍلحي

مىى  الكجو التاسع : الفرض ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ الصَّبلىةى كىانىٍت عى
ٍؤًمًنيفى ًكتىابنا مٍَّكقيكتنا(}النساء :   {َُّاٍلمي

عالى : )لٍَّكالى ًكتىابه مّْفى الٌمًو سىبىؽى الكجو العاشر : القضاء ، كقكلو ت
ٍذتيـٍ عىذىابه عىًظيـه(}األنفاؿ :  ا أىخى ـٍ ًفيمى  {ٖٔلىمىسَّكي

لىدىٍينىا ًكتىابه  الكجو الحادم عشر : ديكاف الحفظة ، كقكلو تعالى : )كى
(}المؤمنكف :  ـٍ ال ييٍظمىميكفى ؽّْ كىىي  {ِٔيىنًطؽي ًباٍلحى
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بمقيس كسميماف ، كقكلو تعالى : )اٍذىىب الكجو الثاني عشر : كتاب 
اذىا يىٍرًجعيكفى } ٍنييـٍ فىانظيٍر مى ؿَّ عى ـٍ ثيَـّ تىكى { قىالىٍت يىا أىيُّيىا ِٖبًّْكتىاًبي ىىذىا فىأىٍلًقٍو ًإلىٍيًي

 {ِٗ-ِٖالمىبل ًإنّْي أيٍلًقيى ًإلىيَّ ًكتىابه كىًريـه(}النمؿ : 
ـي اٍلًكتىابى الكجو الثالث عشر : اإلنجيؿ ، كقكلو تعا لى : )الًَّذيفى آتىٍينىاىي

(}القصص :   {ًِٓمف قىٍبًمًو ىيـ ًبًو ييٍؤًمنيكفى
الكجو الرابع عشر : المكاتبة ، كقكلو تعالى : )كىالًَّذيفى يىٍبتىغيكفى اٍلًكتىابى 

(}النكر :  ـٍ ـٍ فىكىاًتبيكىي انيكي مىكىٍت أىٍيمى   (ًّّممَّا مى
قكلو تعالى : )كيؿُّ أيمَّةو تيٍدعىى الكجو الخامس عشر : الحساب ، ك 

 {ًِٖإلىى ًكتىاًبيىا(}الجاثية : 
الكجو السادس عشر : أعماؿ بني آدـ ، كقكلو تعالى : )كىبل ًإفَّ 

(}المطففيف :  يفو اًر لىًفي ًسجّْ  ًإفَّ ًكتىابى { كقكلو تعالى : )كىبٌل ًٕكتىابى الفيجَّ
(}المطففيف :   { ُٖاألٍبرىاًر لىًفي ًعمّْيّْيفى

مىا أىٍىمىٍكنىا ًمف  الكجو السابع عشر : الرزؽ كاألجؿ ، كقكلو تعالى : )كى
لىيىا ًكتىابه مٍَّعميكـه(}الحجر :   {ْقىٍريىةو ًإالَّ كى

الكجو الثامف عشر : العمـ ، كقكلو تعالى : )لىقىٍد لىًبٍثتيـٍ ًفي ًكتىاًب المًَّو 
 (ُ){ًٔٓإلىى يىٍكـً اٍلبىٍعًث(}الركـ : 

((قاؿ الخم كقاؿ ابف  (ِ) يؿ : ))الكتاب كالكتابة : مصدر كتبتي
فارس : ))الكاؼ كالتاء كالباء أصؿ صحيح يدؿُّ عمى جمع شيء إلى شيء ، 
مف ذلؾ الكتاب كالكتابة ، كيقكلكف : كتبتي البغمة : إذا جمعتي شيٍفرىم رىًحميا 

مف  كالميكاتىب : العبد يكاتبو سيده عمى نفسو ، قالكا : كأصموَََبحمقة

                                                 

(
ٔ

-42ٖٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍةذاِغأٟ ص  ٖٓ٘-4ٖٗ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

                                       ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٗٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ٕٔ٘-ٕٓ٘ٚٔض٘ج األع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص  ٓٓٗ

(
ٕ

                                      2ٖٓ( اٌع١ٓ ص
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كقاؿ الراغب : ))الكىٍتبي  (ُ) الكتاب ، يراد بذلؾ الشرط الذم ييكتىب بينيما((
كفي التعارؼ ضُـّ الحركؼ بعضيا إلى بعض ، كقد َََضُـّ أديـ إلى أديـ

يقاؿ ذلؾ لممضمكـ بعضيا إلى بعض بالمفظ ، فاألصؿ في الكتابة النظـ 
ف لـ بالخطّْ ، لكف يستعار كؿُّ كاحد منيما لآلخر ؛ كلي ذا سيمّْيى كبلـ ا ، كا 

ييكتىب كتابنا ، كالكتاب في األصؿ اسـ لمصحيفة مع المكتكب فيو ، كفي قكلو 
ـٍ ًكتىابنا مّْفى السَّمىاء(}النساء :  مىٍيًي تعالى : )يىٍسأىليؾى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب أىف تينىزّْؿى عى

مىٍيؾى { فإنَّو يعني صحيفة فييا كتابة ، كليذا قاؿ تعالى : )كى ُّٓ ٍلنىا عى لىٍك نىزَّ
كٍا ًإٍف ىىػذىا ًإاٌل ًسٍحره  ـٍ لىقىاؿى الًَّذيفى كىفىري ًكتىابنا ًفي ًقٍرطىاسو فىمىمىسيكهي ًبأىٍيًديًي

(}األنعاـ :  { كييعبَّر عف اإلثبات ، كالتقدير ، كاإليجاب ، كالفىٍرض ٕمًُّبيفه
ٍبدأ كالعـز بالكتابة ، ككجو ذلؾ أفَّ الشيء ييراد ثـ يقاؿ ث ـ ييكتىب ، فاإلرادة مى

كالكتابة منتيى ، ثـ ييعبَّر عف المراد الذم ىك المبدأ إذا أريد تككيده بالكتابة 
 (ِ) التي ىي المنتيى((

اختمؽ اصحاب كتب الكجكه الكجكه الثماني عشرة المذككرة عف 
طريؽ دراستيا دراسة معككسة ؛ ذلؾ أٌنيـ جعمكا الكتاب بمعاني ىذه الكجكه ، 

حيف أٌف المراد جعؿ ىذه الكجكه بمعنى الكتاب ، فيي إذف جميعيا كجو في 
كاحد ، كالتحريؼ الحاصؿ أٌنيـ لـ يجعمكا الكتاب بمعناه بؿ بمعاني 
اٌل فإٌف المراد مف الكتاب  المكصكفات بو ، ىذا إف صٌحت ىذه الكجكه كا 

 الكتاب بعينو أينما كرد في كتاب ا .
في الكجو األكؿ بمعنى القرآف الكريـ ،  فقد جعؿ أىؿ الكجكه الكتاب

( جاء في التفسير :  ٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍّْمميتًَّقيفى في قكلو تعالى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
ًمع بعضو إلى بعض ، كمنو الكتيبة  ( القرآف كسميّْ كتابنا ؛ ألنَّو جي ))ك)اٍلًكتىابي

                                                 

(
ٔ

                                   2ٓٔ( ِفا١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

                                    2ٕٖ-2ٖٓ/٠ٖٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٕٗٗ-ٔٗٗ( اٌّفشداح ص 
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 (ُ)تبتي البغمة((سيمّْيٍت بذلؾ الجتماع بعضيا إلى بعض ، كمنو : ك
كالفيركزآبادم الذم جعؿ الكتاب بمعنى القرآف في قكلو تعالى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي 

) ٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍّْمميتًَّقيفى الى رى
قاؿ قبؿ ذلؾ : ك))قكلو تعالى : )ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى ( ِ)

(}البقرة :  ٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍّْمميتًَّقيفى ًمع فيو { يعني القرآف سيمّْ ِ-ُرى ي كتابنا لما جي
مف القصص ، كاألمر ، كالنيي ، كاألمثاؿ ، كالشرائع ، كالمكاعظ ، أك ألنَّو 

ًمع فيو مقاصد الكتب المنزَّلة عمى سائر األنبياء(( فالقرآف سمّْي بالكتاب  (ّ)جي
 ، كلـ ييسَـّ الكتاب بالقرآف 

تعالى :  كجعمكا الكتاب في الكجو الثاني بمعنى التكراة ، في قكلو
( قاؿ الطبرم في تفسير ىذه  ـٍ تىٍيتىديكفى ٍذ آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي )كىاً 
ذ آتينا مكسى التكراة التي كتبناىا لو  اآلية : ))فيككف تأكيؿ اآلية حينئذ : كا 

قيـ في األلكاح ، كفرَّقنا بيا بيف الحؽ كالباطؿ ، فيككف الكتاب نعتنا لمتكراة أ
مقاميا استغناء بو عف ذكر التكراة ، ثـ عطؼ عميو بالفرقاف ؛ إذ كاف مف 
نعتيا ، كقد بينَّا معنى الكتاب فيما مضى مف كتابنا ىذا ، كأنَّو بمعنى 

فالكتاب إذف ال يعني التكراة ، بؿ ىك نعت لمتكراة ، كالتقدير :  (ْ)المكتكب((
كتكب ، لكف كثيرنا ما ييحذؼ ذلؾ التكراة الكتاب ، أم : ذلؾ التكراة الم

 المكصكؼ في المغة كتقـك الصفة مقامو في الحكـ كاإلعراب مف دكف الداللة 
كجعمكا الكتاب في الكجو الثالث بمعنى الصحؼ ، في قكلو تعالى : 

ؽّْ(}البقرة :  { كلك صحَّ أفَّ الكتاب ىنا بمعنى ُِّ)كىأىنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى ًباٍلحى
سمَّاىا بالكتاب ؛ ألفَّ ))الصحيفة ىي التي ييكتىب فييا ، الصحؼ ، فقد 

                                                 

(
ٔ

                                   ٕٓ/ٔ( صاد اٌّغ١ش يٟ عٍُ اٌذفغ١ش الةٓ اٌجٛصٞ 

(
ٕ

                                   ٖٖٔ/ٗ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

                                   4ٕٖ/ٗ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٗ

                                  2ٕٖ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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ا ، كأنَّو جمع صحيؼ(( كجعؿ الطبرم  (ُ) كالجمع صحائؼ ، كالصحؼ أيضن
( في ىذه اآلية بمعنى التكراة  فيككف كالكجو السابؽ ، كقاؿ  (ِ))اٍلًكتىابى

( يعني الكتب ، كالكتاب  اسـ جنس ، أريد الكاحدم : )))كىأىنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى
( اسـ جنس ، كالمعنى : جميع (ّ)بو الجمع(( كقاؿ ابف عطية : ))ك)اٍلًكتىابى
( اسـ جنس بمعنى  (ْ)الكتب(( كقاؿ القرطبي )))كىأىنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى
 فالمراد مف الكتاب الكتاب بعينو .  (ٓ)الكتب((

عالى : كجعمكا الكتاب في الكجو الرابع بمعنى العٌدة ، في قكلو ت
مىوي( ))كسيمّْيٍت العٌدة كتابنا ؛ ألنَّيا فًرضٍت بالكتاب ،  تَّىى يىٍبميغى اٍلًكتىابي أىجى )حى

فيككف  (ٔ)يعني : حتى يبمغ التربُّص المكتكب عمييا أجمو ، أم : غايتو((
المراد تسمية العدة بالكتاب ، ال تسمية  الكتاب بالعدة ، أم : لك صحَّ ىذا 

 مف الكتاب الكتاب بعينو .  الكجو لكاف المراد
كجعمكا الكتاب في الكجو الخامس بمعنى المكح المحفكظ ، في قكلو 
تعالى : )كىًعندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب( ))كالمكح المحفكظ منو نيًسخ القرآف كسائر الكتب ، 
فيك محفكظ عند ا محركس بو مف الشياطيف ، كمف الزيادة فيو كالنقصاف 

عنى المكح المحفكظ ، أمَّا قكلو تعالى : )كىًعندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب( ىذا ىك م (ٕ)منو((
فقد فسَّره الطبرم بقكلو : ))كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب ، قكؿ مف قاؿ :  

كقاؿ الزجاج )))كىًعندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب( أم : أصؿ (ٖ)كعنده أصؿ الكتاب كجممتو((
                                                 

(
ٔ

                                ٠ٕٚ2ٕ٘ظش : اٌّفشداح ٌٍشاغب ص  ٖٓ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

                                ٙٓٗ/ٕ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

                              ٖٙٔ/ٔ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

                             2ٕٙ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
٘

                            2ٕ/ٖ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٙ

                           ٖٕٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
2

                            2ٖٕ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
2

                          ٕٗٓ/ٖٔ( جاِع اٌت١اْ 
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النبي ، صمى ا عميو كسمـ ، ))كركل أبك الدرداء عف  (ُ) أصؿ الكتاب((
أنَّو قاؿ : إفَّ ا تعالى في ثبلث ساعات يبقيف مف الميؿ ينظر في الكتاب 
الذم ال ينظر فيو أحد غيره ، فيمحك ما يشاء كيثبت ، كركل عكرمة عف ابف 
ـٌ الكتاب يمحك منو ما يشاء كيثبت ،  عباس قاؿ : ىما كتاباف ، كتاب سكل أ

ـٌ الكتاب ال  فالمراد مف الكتاب الكتاب بعينو .                  (ِ) ييغىيّْر منو شيئنا((كعنده أ
كجعمكا الكتاب في الكجو السادس بمعنى الكتب كميا ، في قكلو 

تيٍؤًمنيكفى ًباٍلًكتىاًب كيمًّْو( كىذا يعني أنَّيـ أبقكا الكتاب عمى معناه   تعالى : )كى
لكتابة ، في قكلو تعالى : كجعمكا الكتاب في الكجو السابع بمعنى ا

ا أنَّيـ أبقكا الكتاب عمى معناه ،  ـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى( كىذا يعني أيضن ييعىمّْميكي )كى
فقد تقدـ قكؿ ابف فارس : ))الكاؼ كالتاء كالباء أصؿ صحيح يدؿُّ عمى جمع 
شيء إلى شيء ، مف ذلؾ الكتاب كالكتابة(( كقكؿ الراغب : ))كالكتاب في 

اسـ لمصحيفة مع المكتكب فيو(( كفي كتب التفسير أفَّ الكتابو ىنا  األصؿ
كالمعنى : أنَّو يعمّْميـ ))القرآف ما انطكل عميو مف الحكمة  (ّ)تعني القرآف

 (ْ)اإلليية ، كاألسرار الربانية((
كجعمكا الكتاب في الكجو الثامف بمعنى الزبكر ، في قكلو تعالى : 

لىقىٍد آتىٍينىا بىًني إً  ـى كىالنُّبيكَّةى( كلك صحَّ أفَّ المراد الزبكر )كى ٍك ٍسرىاًئيؿى اٍلًكتىابى كىاٍلحي
 لكاف مف باب تسميتو بالكتاب ًلما تقدـ ذكره في القرآف ، كالتكراة .

كجعمكا الكتاب في الكجو التاسع بمعنى الفرض ، في قكلو تعالى : 
مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًكتىا بنا مٍَّكقيكتنا( كلك صحَّ ىذا الكجو  فيك مف )ًإفَّ الصَّبلىةى كىانىٍت عى

                                                 

(
ٔ

                         ٕٕٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٕ

                         4ٕ٘/ٗ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

ِٚةذاسن اٌذٕض٠ةً  ٕٕٙ/ٔعط١ٗ ( ٠ٕظش : اٌّذشس اٌٛج١ض يٟ دفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض الةٓ 

                    22اٌذٕض٠ً ، دفغ١ش إٌغفٟ ص 

(
ٗ

                   2ٔٗ/ٔ( سٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ 
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ا ، فقد تقدـ قكؿ الراغب : ))كييعبَّر عف اإلثبات ، كالتقدير ،  الكتاب أيضن
كاإليجاب ، كالفىٍرض ، كالعـز ، بالكتابة ، ككجو ذلؾ أفَّ الشيء ييراد ثـ يقاؿ 

ٍبدأ كالكتابة منتيى ، ثـ ييعبَّر عف المرا د الذم ىك المبدأ ثـ ييكتىب ، فاإلرادة مى
فقكلو تعالى : )ًكتىابنا مٍَّكقيكتنا(  (ُ) إذا أريد تككيده بالكتابة التي ىي المنتيى((
 (ِ) معناه : ))مكتكبنا محدكدنا بأكقات معمكمة((

كجعمكا الكتاب في الكجو العاشر بمعنى القضاء ، في قكلو تعالى : 
ٍذتيـٍ عىذىابه عىًظيـه( كلك صحَّ ىذا )لٍَّكالى ًكتىابه مّْفى الٌمًو سىبىؽى  ا أىخى ـٍ ًفيمى لىمىسَّكي

ا ، بمعنى القضاء المكتكب ، قاؿ الطبرم في  الكجو  فيك مف الكتاب أيضن
ْـّ الكتاب المغانـ كاألسارل حبلؿ  تفسير ىذه اآلية : ))ككاف ا قد كتب في أ

: )لٍَّكالى ًكتىابه مّْفى الٌمًو قاؿ تعالى َََلمحمد كأمّْتو ، كلـ يكف أحمَّو ألمّْة قبميـ
  (ّ) سىبىؽى( يعني في الكتاب األكؿ أفَّ المغانـ حبلؿ لكـ((

كجعمكا الكتاب في الكجو الحادم عشر بمعنى ديكاف الحفظة ، في 
( ))كالدّْيكاف : قاؿ  ـٍ ال ييٍظمىميكفى لىدىٍينىا ًكتىابه يىنًطؽي ًباٍلحىؽّْ كىىي قكلو تعالى : )كى

نَّما أراد )ًديباف( ك)ديكاف( أم : الشياطيف ، األصمعي : كأ صمو فارسي ، كا 
 (ْ)أم : كتاب يشبيكف الشياطيف في نفاذىـ ، كالدّْييك ىك الشيطاف((

كىك الدفتر الذم ييكٌتب َََ))كالدّْيكاف مجتمع الصحؼ ، كىك فارسي معرَّب
ف الدّْيكاف عمر ر  ضي ا فيو أسماء الجيش ،  كأىؿ العطاء ، كأكَّؿ مف دكَّ

عنو ، كىك فارسي ميعىرَّب((
كلـ أجد أىؿ التفسير يستعممكف ىذا المصطمح  (ٓ)

، قاؿ الطبرم في تفسير اآلية : ))يقكؿ : كعندنا كتاب أعماؿ الخمؽ بما 
                                                 

(
ٔ

                                    2ٕٖ-2ٖٓ/٠ٖٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٕٗٗ-ٔٗٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

                                  ٕٓ٘( ِذاسن اٌذٕض٠ً ، دفغ١ش إٌغفٟ ص 

(
ٖ

                                  24ٕ/٠ٖٕٚظش : صاد اٌّغ١ش  ٖ٘/ٓٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

ا ِٓ اٌىالَ األعجّٟ ٌٍجٛا١ٌمٟ ص  ُّعشَّ                                   24-22( اٌ

(
٘

                                 ٖٖٖ/٘( ٌغاْ اٌعشا 
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كالمراد الكتاب أك المكتكب المحفكظ في المكح (ُ) عممكا مف خير كشر((
 (ِ)المحفكظ

بمعنى كتاب بمقيس كسميماف ، كجعمكا الكتاب في الكجو الثاني عشر 
ٍنييـٍ فىانظيٍر مىاذىا  ؿَّ عى ـٍ ثيَـّ تىكى في قكلو تعالى : )اٍذىىب بًّْكتىاًبي ىىذىا فىأىٍلًقٍو ًإلىٍيًي

{ قىالىٍت يىا أىيُّيىا المىبل ًإنّْي أيٍلًقيى ًإلىيَّ ًكتىابه كىًريـه( فأبقكا الكتاب ِٖيىٍرًجعيكفى }
 عمى بابو 

الكجو الثالث عشر بمعنى اإلنجيؿ ، كقكلو  كجعمكا الكتاب في
( كىك مف باب تسمية  ـي اٍلًكتىابى ًمف قىٍبًمًو ىيـ ًبًو ييٍؤًمنيكفى تعالى : )الًَّذيفى آتىٍينىاىي

 اإلنجيؿ بالكتاب ًلما تقدـ ذكره في القرآف كالزبكر كالتكراة 
كجعمكا الكتاب في الكجو الرابع عشر بمعنى المكاتبة ، في قكلو 

( كىك مف الكتاب تعا ـٍ ـٍ فىكىاًتبيكىي مىكىٍت أىٍيمىانيكي لى : )كىالًَّذيفى يىٍبتىغيكفى اٍلًكتىابى ًممَّا مى
، فقد تقدـ قكؿ ابف فارس : ))كالميكاتىب : العبد يكاتبو سيده عمى نفسو ، 

 ( ّ) قالكا : كأصمو مف الكتاب ، يراد بذلؾ الشرط الذم ييكتىب بينيما((
الكجو الخامس عشر بمعنى الحساب ، في قكلو كجعمكا الكتاب في 

تعالى : )كيؿُّ أيمَّةو تيٍدعىى ًإلىى ًكتىاًبيىا( ككؿُّ أمَّة ككؿ إنساف يحاسب عمى 
مة عميو أك لو في كتاب ))كقكلو تعالى : )كيؿُّ أيمَّةو تيٍدعىى ًإلىى  أعمالو المسجَّ

ًكتىاًبيىا(  يعني إلى كتاب أعماليا((
 (ْ) 

في الكجو السادس عشر بمعنى أعماؿ بني آدـ ، في  كجعمكا الكتاب
( كقكلو تعالى : )كىبٌل قكلو تعالى : )كىبٌل  يفو اًر لىًفي ًسجّْ  ًإفَّ ًكتىابى  ًإفَّ ًكتىابى الفيجَّ

( كىك مف الكتاب ؛ ألفَّ أعماؿ بني آدـ جميعيا مكتكبة في  األٍبرىاًر لىًفي ًعمّْيّْيفى
                                                 

(
ٔ

                                 ٘ٗ/ٕٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

                                4ٖٗ/٘ٚصاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٞ  4ٖٕ/ٖ( ٠ٕظش : اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ 

(
ٖ

                                   2ٓٔ( ِفا١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٗ

                                  ٠ٕٕٚٔٔٔظش ِذاسن اٌذٕض٠ً ص  ٓٓٔ/ٗ( اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ 
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ار في الكتاب الذم ىك في سجيف كتاب ، كالمعنى : ما كيًتب مف أع ماؿ الفجَّ
    (ُ)، كما كيًتب مف أعماؿ األبرار في الكتاب الذم ىك في عمييف

كجعمكا الكتاب في الكجو السابع عشر بمعنى الرزؽ كاألجؿ ، في 
لىيىا ًكتىابه مٍَّعميكـه( ككؿ شيء مكتكب  ا أىٍىمىٍكنىا ًمف قىٍريىةو ًإالَّ كى مى قكلو تعالى : )كى

ا في كتاب ، فقكلو تعالى : )ًكتىابه مٍَّعميكـه( معناه : ))مكتكب معمكـ ،  عند
 (ِ) كىك أجميا الذم كيًتب في المكح المحفكظ((

كجعمكا الكتاب في الكجو الثامف عشر بمعنى العمـ ، في قكلو 
: ))كقكلو :  تعالى : )لىقىٍد لىًبٍثتيـٍ ًفي ًكتىاًب المًَّو ًإلىى يىٍكـً اٍلبىٍعًث( قاؿ الطبرم

 (ّ))ًفي ًكتىاًب المًَّو( يقكؿ : فيما كتب ا مما سبؽ في عممو أٌنكـ تمبثكنو((
كًف األكلىى قىاؿى ًعٍممييىا  ا بىاؿي اٍلقيري فكؿ شيء مكتكب عند ا في كتاب ))قىاؿى فىمى

بّْي كىال يىنسىى(}طو :  بّْي ًفي ًكتىابو ال يىًضؿُّ رى كيؿَّ { كقاؿ تعالى : )ًِٓعندى رى كى
نيٍخًرجي لىوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا يىٍمقىاهي مىنشيكرنا } ٍمنىاهي طىآًئرىهي ًفي عينيًقًو كى { ًُّإنسىافو أىٍلزى

ًسيبنا(}اإلسراء :  مىٍيؾى حى { كقاؿ تعالى : ُْ-ُّاٍقرىٍأ كىتىابىؾى كىفىى ًبنىٍفًسؾى اٍليىٍكـى عى
اًؿ ىىذىا )كىكيًضعى اٍلًكتىابي فىتىرىل اٍلميٍجرً  ٍيمىتىنىا مى يىقيكليكفى يىا كى ًميفى ميٍشًفًقيفى ًممَّا ًفيًو كى

اًضرنا كىال  ًمميكا حى ديكا مىا عى اىىا كىكىجى ًغيرىةن كىال كىًبيرىةن ًإال أىٍحصى اٍلًكتىاًب ال ييغىاًدري صى
دنا(}الكيؼ :  بُّؾى أىحى ـي رى  { ْٗيىٍظًم

ة ، كعبلقة  كالكتاب معنى عاـ ، كالكجكه المنسكبة إليو معاف خاصَّ
الكتاب بكؿّْ كجو منيا ليست عبلقة لفظ بمعناه ، بؿ ىي عبلقة تسمية 
ككصؼ ، أم : أفَّ أحدىما سيمّْي كىكيًصؼ باآلخر ، كالمراد تسمية الكجكه 

يندرج في  ككصفيا بالكتاب ، ال تسمية الكتاب ككصفو بالكجكه ؛ ألفَّ الخاٌص 
العاـ ، كال يندرج العاـ في الخاص ، كىـ لمَّا جعمكا الكتاب بمعاني الكجكه 

                                                 

(
ٔ

                                 ِٖٖٔٔٚذاسن اٌذٕض٠ً ٌٍٕغفٟ ص  ٕٕٓ/2( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٞ 

(
ٕ

                                 22٘( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٖ

                                2ٙ/ٕٔ( جاِع اٌت١اْ 
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المذككرة ، فيذا يعني أنَّيـ سمكا الكتاب ككصفكه بيذه الكجكه في حيف أفَّ 
المراد عكس ذلؾ ، كىك تسمية ىذه الكجكه ككصفيا بالكتاب ، فحرفكا بقمب 

تحريؼ يككف إف صحت ىذه التسمية ، التسمية كقمب المعنى المراد ، كىذا ال
الَّ فإفَّ المراد مف الكتاب في الحقيقة معناه الخاص بو ، كما أفَّ المراد مف  كا 

 كؿ كجو نيًسبى إليو معناه الخاص بو .
ذكػػػر أىػػػؿ الكجػػػكه أفَّ المطػػػر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػى المطػػػر : -ٕٛ

 كجييف ، ىما : 
مىٍيًيـ مَّطىرنا فىسىػاء المطر ، يعني الحجارة كقكلو تعالى : )-ُ كىأىٍمطىٍرنىا عى

  {ُّٕ(}الشعراء : مىطىري اٍلمينذىًريفى 
ـٍ المطر : المطر بعينو ، الغيث ، كقكلو تعػالى : )-ِ مىػٍيكي نىػاحى عى كىالى جي

ـٍ أىذنل مّْف مَّطىرو   (ُ){َُِ(}النساء : ًإف كىافى ًبكي

معنياف ، قاؿ ابف فارس : ))الميـ كالطاء كالراء أصؿ صحيح فيو 
أحدىما : الغيث النازؿ مف السماء ، كاآلخر جنس العدك ، فاألكؿ : المطر ، 

فقد عيرّْؼ المطر بأنَّو ))الماء  (ِ) كقاؿ ناس : ال يقاؿ أمطر إاٌل في العذاب((
كالذم أراه أفَّ المطر يعني ما ينسكب مف السماء  (ّ) المنسكب مف السماء((

في الحقيقة اسـ جنس أك لفظ عاـ إاٌل أنَّو سكاء كاف ماء أـ غير ماء ، فيك 
أصبحت لو داللتاف خاصة تعني الماء النازؿ مف  السحاب ؛ ألفَّ ىذا ىك 
الغالب كاألكثر حدكثو في الكاقع ، لكف مف دكف أف يخرج عف داللتو العامة 
، كىذا ما جاء في الكجو الثاني ، كداللة عامة ، كىذا ما جاء في الكجو 

مىٍيًيـ مَّطىرنا فىسىاء مىطىري اٍلمينذىًريفى تعالى : ) األكؿ في قكلو فقد جاء  (كىأىٍمطىٍرنىا عى

                                                 

(
ٔ

ٚٔض٘ةج األعة١ٓ   2ٕٗٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍةذاِغأٟ ص  22ٖ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

 .ٕٓٙ-4ٕ٘ص 

(
ٕ

 . ٠ٚٗ4ٕٓظش : اٌّفشداح ٌٍشاغب ص  2ٙٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 . 4ٓ/ٗٔٔ( ٌغاْ اٌعشا 
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المطر ىنا بمعناه العاـ ، كجعمكه بمعنى الحجارة لما قالو اآللكسي : فقد قاؿ 
في تفسير ىذه اآلية : ))أم : نكعنا مف المطر غير معيكد فقد كاف حجارة 

عىٍمنىا لى : )مف سجيؿ منضكد كما صرح بو في قكلو تعا نىا جى اء أىٍمري فىمىمَّا جى
يؿو مَّنضيكدو  ارىةن مّْف ًسجّْ مىٍييىا ًحجى اًليىيىا سىاًفمىيىا كىأىٍمطىٍرنىا عى  (ُ){((ِٖ(}ىكد : عى

كالجدير بالذكر أفَّ المطر تكرر في القرآف الكريـ في سبعة مكاضع ، جاء  
مف السماء في بمعنى غير الماء في ستة مكاضع ، كبمعنى الماء النازؿ 

ـٍ أىذنل مّْف ، كىك الشاىد المذككر في الكجو الثاني : )مكضع كاحد  ًإف كىافى ًبكي
( كقد ))سيمّْي ما أصابيـ مف الحجارة مطرنا ؛ ألنَّو نزؿ عميـ مف مَّطىرو 

فمك صح ىذا الكجو فإنَّو كجو مختمؽ لدراستو دراسة معككسة ؛  (ِ)السماء(( 
ْـّ المطر بالماء النازؿ مف السماء في شاىد الكجو ألفَّ القرآف الكريـ لـ يي  سى

الثاني  ، كلـ ييسىمّْو بالحجارة النازلة مف السماء في شاىد الكجو األكؿ كما 
فعؿ مف ىـ مف أصحاب كتب الكجكه ، بؿ سمَّى كبلِّ منيما بالمطر ، فيما 

 كجو كاحد ؛ ألفَّ كمييما بمعنى المطر ، كليس المطر بمعنيييما .
ذكر الدامغاني كابف الجكزم لمناس عشرة كجكه الناس : -ٜٕ   

 كاتفقا عمى الشكاىد نفسيا .  

الكجو األكؿ : الناس يعني إنساننا كاحدنا ، كىك محمد صمى ا عميو 
ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو فىقىٍد  ا آتىاىي مىى مى ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى عى كسمـ ، كقكلو تعالى : )أى

ا(}النساء :  ـى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىآتىٍينىاىيـ مٍُّمكنا عىًظيمن   { ْٓآتىٍينىآ آؿى ًإٍبرىاًىي
كالكجو  الثاني : الناس ، يعني : الرسؿ خاصة ، كقكلو تعالى : 

مىى النَّاًس(}البقرة :  سىطنا لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى  {  ُّْ)كى
الكجو الثالث : الناس ، يعني : المؤمنيف خاصة ، كقكلو تعالى : 

ـٍ لىٍعنىةي الٌموً  مىٍيًي (}البقرة :  )ًإأيكلىًئؾى عى  { ُُٔكىاٍلمىآلًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى
                                                 

(
ٔ

 .ٙٔٔ/ٓٔ( سٚح اٌّعأٟ 

(
ٕ

 . 22ٔ/4ٕ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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ة ، عبد ا  كالكجو الرابع : الناس ، يعني مؤمني أىؿ التكراة خاصَّ
ـٍ آًمنيكٍا كىمىا آمىفى النَّاسي قىاليكٍا  ذىا ًقيؿى لىيي بف سبلـ كأصحابو ، كقكلو تعالى : )كىاً 

(}البقرة : أىنيٍؤًمفي كىمىا آمىفى السُّفىيىاء أىال إً  لىػًكف الَّ يىٍعمىميكفى ـي السُّفىيىاء كى ـٍ ىي  { ُّنَّيي
كالكجو الخامس : الناس ، يعني : بني إسرائيؿ ، كقكلو تعالى : 

ا بىٍيفى يىدىٍيًو كىأىنزىؿى التٍَّكرىاةى كىاإًلنًجيؿى } دّْقان لّْمى مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحىؽّْ ميصى { ًمف ّ)نىزَّؿى عى
(}آؿ عمراف :  قىٍبؿي ىيدنل  {  ْلّْمنَّاًس كىأىنزىؿى اٍلفيٍرقىافى

كالكجو السادس : الناس ، يعني أىؿ مصر ،  كقكلو تعالى : )لَّعىمّْي 
(}يكسؼ :  ـٍ يىٍعمىميكفى  {ْٔأىٍرًجعي ًإلىى النَّاًس لىعىمَّيي

كالكجو السابع : الناس ، يعني : أىؿ مكة خاصة ، كقكلو تعالى : 
(}البقرة: )يىا أىيُّيىا النَّ  ـٍ تىتَّقيكفى ـٍ لىعىمَّكي ـٍ كىالًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي اسي اٍعبيديكٍا رى

ُِ  } 
كالكجو الثامف : الناس ، يعني : جميع الناس ، كقكلو تعالى : )يىا 

(}الحج :  ـٍ بَّكي  {ُأىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ة كمضر ، كقكلو تعالى : )ثيَـّ كالكجو التاسع : الناس ، يعني بو ربيع

كٍا الٌموى ًإفَّ الٌموى غىفيكره رًَّحيـه(}البقرة :  ٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستىٍغًفري كٍا ًمٍف حى أىًفيضي
ُٗٗ } 

كالكجو العاشر : الناس ، يعني نعيـ بف مسعكد األشجعي ، كقكلو 
مىعيكٍا لىكـ(}آؿ عمراف : تعالى : )الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قى  ٍد جى

ُّٕ}(ُ)  
اختمؽ الدامغاني كابف الجكزم الكجكه العشرة المذككرة عف طريؽ 
دراستيا دراسة معككسة ؛ ذلؾ أٌنيما جعبل الناس بمعاني ىذه الكجكه ، في 
حيف أٌف المراد جعؿ ىذه الكجكه بمعنى الناس ، فيي إذف جميعيا كجو كاحد 

                                                 

(
ٔ

 4ٖٕ-4ٕٕٚٔض٘ةةج األعةة١ٓ ص  ٖٗٗ-ٔٗٗ( ٠ٕظةةش : اٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ٌٍةةذاِغأٟ ص 

ث اٌع١ْٛ ص               ٕٖٕ-ِٖٕٕٔٚذخب لشَّ
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يما لـ يجعبل الناس بمعناه بؿ بمعاني المكصكفات بو ، كالتحريؼ الحاصؿ أنٌ 
اٌل فإٌف المراد مف الناس الناس بعينو أينما كرد  ، ىذا إف صٌحت ىذه الكجكه كا 

 في كتاب ا .
فقد جعىؿى الدامغاني كابف الجكزم الناس في الكجو األكؿ بمعنى 

ـٍ يىٍحسيديكفى  مىى مىا  محمد صمى ا عميو كسمـ ، في قكلو تعالى : )أى النَّاسى عى
ـى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىآتىٍينىاىيـ مٍُّمكنا  ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو فىقىٍد آتىٍينىآ آؿى ًإٍبرىاًىي آتىاىي
عىًظيمنا( كلكؿٍّ مف الناس ، كمحمد ، صمى ا عميو كسمـ ، معناه المعركؼ 

، فجعؿ الناس الذم ال اختبلؼ فيو ، كال اختبلؼ أفَّ الفرؽ بينيما ظاىر 
يصحُّ أف يككف الناس بمعناه تحريؼ ظاىر ، كىذه حقيقة ، كىي أنَّو ال 

ـٍ يىٍحسيديكفى  محمدنا إالٌ  لسرٍّ في التعبير ، كلعمَّة ببلغية ، قاؿ الكاحدم : )))أى
( عمى معنى : بؿ يحسدكف الناس ، يعني محمدنا صمى ا عميو كسمـ  النَّاسى
نَّما جاز أف يقع عميو لفظ الناس ، كىك كاحد ؛ ألنَّو اجتمع عنده مف  ؛ كا 

  (ُ)خبلؿ الخير ما يككف في جماعة((
مى أفَّ داللة الناس غير داللة محمد صمى ا عميو كىذا دليؿ ع

كسمـ ؛ ألنَّو لك كاف الناس بمعناه لما احتاج إلى مسكغ ، كلعاد إليو الضمير 
مفردنا ، فممَّا كاف جمعنا ، دؿَّ عمى أنَّو ليس ىك المراد ، بؿ  المراد الناس 

برم في تفسير الداٌؿ عمى الجمع ، كما أفَّ ىذا الكجو مختمىؼ فيو ، قاؿ الط
( فإفَّ أىؿ التأكيؿ اختمفكا فيمف  الناس في ىذه اآلية : ))كأمَّا قكلو : )النَّاسى
عنى ا بو ، فقاؿ بعضيـ : عنى ا محمدنا صمى ا عميو كسمـ 

ـٍ  (ِ) كقاؿ آخركف : بؿ عنى بو العرب((َََخاصَّة كقاؿ الزمخشرم  : )))أى
( بؿ يحسدكف ر  سكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كالمؤمنيف ، يىٍحسيديكفى النَّاسى

عمى إنكار الحسد كاستقباحو ، ككانكا يحسدكنيـ عمى ما آتاىـ ا مف 
                                                 

(
ٔ

             2ٙ/ٕ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٕ

            2ٙ/٠ٕٕٚظش : اٌّذشس اٌٛج١ض  2ٙٔ-ٙٙٔ/٘( جاِع اٌت١اْ 
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ـٍ  (ُ)النصرة كالغمبة ، كازدياد العٌز كالتقدـ كؿَّ يكـ(( كقاؿ اآللكسي : )))أى
( كالمراد مف الناس محمدنا صمى ا عميو كسمـ ، أك المرا د يىٍحسيديكفى النَّاسى

كقيؿ : المراد بيـ جميع الناس الذيف بيًعث إلييـ النبي صمى َََبيـ العرب
ٍعؿي ما اختمؼ فيو كجينا ؛  (ِ)ا عميو كسمـ مف األسكد كاألحمر(( كال يصحُّ جى

ألفَّ الكجو ما تعيَّف معناه ، فإذا احتمؿ معنى آخر ، كتعددت فيو األقكاؿ 
، أم : أفَّ تعدد األقكاؿ في خرج مف باب الكجكه كدخؿ في باب التأكيؿ 

الشيء يبطؿ ككنو كجينا ، كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة 
) ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى  (ّ) كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى محمد في قكلو تعالى : )أى

 قاؿ في تفسيره : ))كفي المراد بالناس ىا ىنا أربعة أقكاؿ :
 عميو كسمـ .أحدىا : النبي محمد ، صمى ا 

 كالثاني : النبي صمى ا عميو كسمـ ، كأبك بكر ، كعمر .
 كالثالث : العرب .

فالكجو الذم  (ْ) كالرابع : النبي ، صمى ا عميو كسمـ ، كالصحابة((
 قاؿ بو ابف  الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير .

في قكلو كجعبل الناس في الكجو الثاني بمعنى : الرسؿ خاصة ، 
مىى النَّاًس( كىذا الكجو  سىطنا لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى تعالى : )كى
ف قاؿ بو بعض المفسريف كمقاتؿ الذم جعؿ قكلو تعالى :  لـ يصٌح كا 
مىى النَّاًس( ))يعني : عمى الرسؿ ، ىؿ بمَّغت الرسالة عف   )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى

كالذم ذىب إليو جميكر المفسريف ، أك أكثرىـ أفَّ المعنى :  (ٓ) أمميـ(( ربيا
                                                 

(
ٔ

           ٔٔ٘/ٔ( اٌىشاف 

(
ٕ

          ٘٘/ٖ( سٚح اٌّعأٟ 

(
ٖ

ث  اٌع١ْٛ ص  4ٕٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص           ِٖٕٕٔٚذخب لشَّ

(
ٗ

        2ٙ/ٕ( صاد  اٌّغ١ش 

(
٘

       2ٖ/ٔ( دفغ١ش ِمادً 
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لتككنكا شيداء لمرسؿ عمى أمميـ ، فأبقكا الناس عمى معناه ؛ ألفَّ األمـ ىي 
الناس ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))لتككنكا شيداء ألنبيائي كرسمي 

لمحمد ، صمى ا عميو  عف مجاىد : لتككنكا شيداءَََعمى أمميا بالببلغ
عف قتادة : لتككف ىذه َََكسمـ ، عمى األمـ : الييكد كالنصارل كالمجكس
كقاؿ الزجاج : ))كتأكيؿ :  (ُ)األمَّة شيداء عمى الناس أفَّ الرسؿ قد بمَّغتيـ((

مىى النَّاًس( فيو قكالف : جاء في التفسير أفَّ أمـ األنبياء  )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى
في اآلخرة إذا سيئمٍت عمَّف أيرًسؿ إلييا ، فتجحد أنبياءىا ، ىذا فيمف تكذب 

جحد منيـ في الدنيا ، فتشيد ىذه األمَّة بصدؽ األنبياء كتشيد عمييـ 
ف لـ يككنكا ليعاينكا تمؾ األمـ ؛ َََبتكذيبيـ نَّما جازت ىذه الشيادة ، كا  كا 

مىى  إلخبار النبي صمى عميو كسمـ ، فيذا قكؿ ، كقاؿ قكـ : )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى
أم : إمَّا أف تككف شيادتيـ  (ِ) النَّاًس( محتجيف عمى سائر مىف خالفكـ((

مَّا أف تككف شيادتيـ  عمى أمـ األنبياء ، أم : عمى الناس مف ىذه األمـ ، كا 
 عمى سائر مىف خالفيـ مف الناس .

مى  ى النَّاًس( قاؿ ابف كقاؿ الكاحدم : ))قكلو : )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى
كقاؿ ابف جريج : قمتي َََعباس في ركاية عطاء : يريد عمى جميع األمـ

مىى النَّاًس( ؟ قاؿ : أيمَّة محمد عميو  لعطاء : ما معنى : )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى
الصبلة كالسبلـ شيداء عمى مف ترؾ الحؽ مف الناس أجمعيف حيف جاءه 

مىى النَّاًس( كقاؿ ا (ّ) اليدل كاإليماف(( لشككاني : ))كقكلو : )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى
  (ْ) أم : يـك القيامة ، تشيدكف لؤلنبياء عمى أمميـ((

                                                 

(
ٔ

      ٘ٔ-ٖٔ/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

      4ٕٔ/ٔ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٖ

   ٕٕ٘/ٔ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

   24ٔ/ٔ( يذخ اٌمذ٠ش 
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كقد ذكر الطبرم عف ))ابف األككع عف أبيو قاؿ : كنا مع النبي فميرَّ 
عميو بجنازة فأيثنيى عمييا بثناء حسف ، فقاؿ : كجبٍت ، كميرَّ عميو بجنازة 

فأيثًنيى عمييا دكف ذلؾ فقاؿ : كجبٍت ، قالكا : يا رسكؿ ا ، ما كجبٍت أخرل 
؟ قاؿ : المبلئكة شيداء ا في السماء ، كأنتـ شيداء ا في األرض ، فما 

)) كىذا ما ))ثبت في صحيح مسمـ عف أنس عف النبي  (ُ) شيدتـ عميو كجىبى
ة فأيثًنيى عمييا خيره ، صمى ا عميو كسمـ ، أنَّو قاؿ حيف مرَّت بو جناز 

، فقاؿ :  فقاؿ : كجبٍت كجبٍت كجبٍت ، ثـ ميرَّ عميو بأخرل فأيثًنيى عمييا شرّّ
كجبٍت كجبٍت كجبٍت ، فقاؿ عمر رضي ا عنو : فدنل لؾ أبي كأمّْي ميرَّ 
بجنازة فأثًنيى عمييا خيره ، فقمتى : كجبٍت كجبٍت كجبٍت ، كميرَّ بجنازة فأيثًنيى 

، فقمتى : كجبٍت كجبٍت كجبٍت ، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو  عمييا شرّّ 
كسمـ : مىف أثنيتـ عميو خيرنا كجبٍت لو الجنَّة ، كمىف أثنيتـ عميو شرِّا ،  كجبٍت 
لو النار ، أنتـ شيداء ا في األرض ، أنتـ شيداء ا في األرض ، أنتـ 

كفي بعض طرقو في غير شيداء ا في االرض ، أخرجو البخارم بمعناه ، 
مىى النَّاًس((( ؛ كليذا فإنَّو ال يعقؿ  (ِ)الصحيحيف ، كتبل : )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى

قصر شيادتيـ عمى الرسؿ ، كما أنَّو ما أريد الشيادة عمييـ ، بؿ الشيادة 
مىى النَّاًس( إمَّا أف يكك  ف ليـ ، أم : أفَّ قكلو تعالى : )لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء عى

بتقدير : لتككنكا شيداء لمرسؿ عمى الناس مف أمميـ ، أك مف باب ))الشيادة 
عمى األمـ تككف ليـ كعمييـ ، كلكف اكتفى في اآلية بتعديتيا بػ)عمى( إشارة 
إلى أفَّ معظـ شيادة ىذه األمَّة ، كأىميا شيادتيـ عمى المعرضيف ؛ ألفَّ 

نو جعؿ أمَّة محمد صمى ا فا سبحا (ّ)المؤمنيف قد شيد ليـ إيمانيـ((
عميو كسمـ ، شيداء عمى جميع الناس مف األمـ السابقة الذيف آمنكا برسميـ 

                                                 

(
ٔ

    ٗٔ/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

    4ٔٔ/ٕ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٖ

  ٕٔ/ٕ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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كتبعكىـ ، كالذيف كفركا بيـ كعارضكىـ فيككف المراد مف الناس الناس 
ة تحريؼ لداللتيـ   بأعينيـ كجعميـ بمعنى الرسؿ خاصَّ

صة ، في قكلو كجعبل الناس في الكجو الثالث  بمعنى المؤمنيف خا
( قاؿ الطبرم في  ـٍ لىٍعنىةي الٌمًو كىاٍلمىآلًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى مىٍيًي تعالى : )أيكلىًئؾى عى
تفسير معنى الناس في ىذه اآلية : ))كقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ 

( أىؿ اإليماف بو كب رسكلو ، فقاؿ بعضيـ : عنى ا بقكلو : )كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى
ة مف دكف سائر البشر كقاؿ آخركف : بؿ ذلؾ يكـ القيامة يكقؼ َََخاصَّ

كقاؿ آخركف : بؿ ذلؾ َََعمى رؤكس األشياد الكافر فيمعنو الناس كٌميـ
قكؿ القائؿ كائننا مف كاف : لعف ا الظالـ ، فيمحؽ ذلؾ كٌؿ كافر ؛ ألنَّو مف 

مف قاؿ : عنى ا بذلؾ كأكلى ىذه األقكاؿ بالصكاب عندنا قكؿ َََالظممة
كأمَّا ما قالو قتادة مف أنَّو عنى بو بعض الناس فقكؿ ظاىر َََجميع الناس

عمامو بأفَّ جعؿ المفظ  (ُ) التنزيؿ بخبلفو(( ككاف يجب تطبيؽ ىذا المبدأ كا 
بغير ما يدٌؿ عميو ظاىر المفظ في غير باب المجاز تحريؼ لداللتو ، كىا 

في النزىة جعؿ الناس بمعنى المؤمنيف في قكلو ىك ابف الجكزم الذم عيَّف 
) ـٍ لىٍعنىةي الٌمًو كىاٍلمىآلًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى مىٍيًي تعالى : )أيكلىًئؾى عى

قاؿ في  (ِ)
( كأىؿ دينو ال يمعنكنو ؟  تفسيره : ))فإف قيؿ : كيؼ قاؿ : )كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى

كنو في اآلخرة ، قاؿ ا تعالى : )ثيَـّ فعنو ثبلثة أجكبة : أحدىا : أنَّيـ يمعن
ا(}العنكبكت :  كيـ بىٍعضن يىٍمعىفي بىٍعضي كيـ ًببىٍعضو كى { ِٓيىٍكـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيري بىٍعضي

مىٍت أيمَّةه لَّعىنىٍت أيٍختىيىا(}األعراؼ :  { كالثاني : أفَّ ّٖكقاؿ تعالى : )كيمَّمىا دىخى
ث : أفَّ المعنة مف األكثر ييطمىؽ عمييا : كالثالَََالمراد ىا ىنا : المؤمنكف

                                                 

(
ٔ

   2ٕ-2ٔ/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

  4ٕٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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فما قالو ابف الجكزم في  (ُ)لعنة جميع الناس تغميبنا لحكـ األكثر عمى األقؿ((
 باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ، ذلؾ بعدـ تعيينو  

ة  قكؿ مف عدة أقكاؿ ، كالتفسير  ٍعؿي الناس بمعنى المؤمنيف خاصَّ كجى
ر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّ 

أك أضعفيا ، ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ 
األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه 

ا في باب الخيانة ال عممية ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب ، بؿ تدخؿ أيضن
 في التفسير . 

ة ،          كجعبل الناس في الكجو الرابع بمعنى مؤمني أىؿ التكراة خاصَّ
ـٍ آًمنيكٍا كىمىا آمىفى  ذىا ًقيؿى لىيي عبد ا بف سبلـ كأصحابو ، في قكلو تعالى : )كىاً 
( المؤمنيف الذيف آمنكا بمحمد صمى  ( قاؿ الطبرم : ))كيعني بػ)النَّاسي النَّاسي

( كىـ بعض الناس َََميو كسمـا ع نَّما أيدخمٍت األلؼ كالبلـ في )النَّاسي كا 
ال جميعيـ ؛ ألنَّيـ كانكا معركفيف عند الذيف خكطبكا بيذه اآلية 

فمذلؾ أيدخمت األلؼ كالبلـ فيو كما أيدخمتا في قكلو تعالى : َََبأعيانيـ
مى  { ألنَّو أيشير ُّٕعيكٍا لىكـ(}آؿ عمراف : )الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى

فالمراد مف الناس إذف  (ِ)بدخكليا إلى ناس معركفيف عند مف خكطب بذلؾ((
جميع الصحابة الذيف آمنكا بمحمد صمى ا عميو كسمـ ، كليس مؤمني أىؿ 
ا الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب  ة ، كىا ىك ابف الجكزم أيضن التكراة خاصَّ

ذىا ًقيؿى لىييـٍ جعؿ الناس  بمعنى مؤمني أىؿ كتاب التكراة في قكلو تعالى : )كىاً 
) آًمنيكٍا كىمىا آمىفى النَّاسي
قاؿ في تفسيره : ))كفي المراد بالناس ىنا ثبلثة  (ّ) 

أقكاؿ : أحدىا : جميع الصحابة ، قالو ابف عباس ، كالثاني : عبد ا بف 
                                                 

(
ٔ

 ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 2ٗٔ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

ث اٌع١ْٛ ص  4ٕٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص   ِٖٕٕٔٚذخب لشَّ
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: معاذ بف جبؿ ، كسعد بف معاذ ،  سبلـ كمىف أسمـ معو قالو مقاتؿ ، كالثالث
فما  (ُ)كأسيد بف بف حضير ، كجماعة مف كجكه األنصار ، عدَّىـ الكمبي((

 قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ، ذلؾ بعدـ تعيينو 
كجعبل الناس في الكجو الخامس بمعنى بني إسرائيؿ في قكلو 

مىٍيؾى اٍلًكتىابى  دّْقان لّْمىا بىٍيفى يىدىٍيًو كىأىنزىؿى التٍَّكرىاةى كىاإًلنًجيؿى تعالى : )نىزَّؿى عى ؽّْ ميصى ًباٍلحى
( قاؿ الطبرم : ))كيعني بقكلو : ّ} { ًمف قىٍبؿي ىيدنل لّْمنَّاًس كىأىنزىؿى اٍلفيٍرقىافى

)ىيدنل لّْمنَّاًس( بياننا لمناس مف ا فيما اختمفكا فيو مف تكحيد ا كتصديؽ 
ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى ك  (ِ) رسمو((

{ ًمف قىٍبؿي ىيدنل ّبني إسرائيؿ في قكلو تعالى : )كىأىنزىؿى التٍَّكرىاةى كىاإًلنًجيؿى }
) لـ يشر إلى ىذا الكجو في تفسيره زاد المسير ، مما  (ّ) لّْمنَّاًس كىأىنزىؿى اٍلفيٍرقىافى

كتابيو : نزىة األعيف ، كمنتخب قرَّة العيكف ،  يعني أنَّو أىمؿ ما ذكره في
 (ْ)كقاؿ الكاحدم : )))ىيدنل لّْمنَّاًس( ىادييف لمف آمف بيما إلى طريؽ الحؽ((

كقاؿ ابف عطية : )))ىيدنل لّْمنَّاًس( معناه دعاء ، كالناس بنك إسرائيؿ في ىذا 
ف أراد أنَّيما ) ىيدنل( في ذاتيما المكضع ؛ ألنَّيما المدعككف بيما ال غير ، كا 

مدعك إليو فرعكف كغيره ، فالناس عاّـّ في كؿّْ مىف شاء حينئذ أف 
كقاؿ ابف عاشكر))ك)لّْمنَّاًس( تعريفو إمَّا لمعيد ، كىـ الناس  (ٓ)يستبصر((

ف خكطب بيما  مَّا لبلستغراؽ العيرفي ، فإنَّيما كا  الذيف خكطبكا بالكتابيف ، كا 
 عميو ييتدم بو كؿُّ مىف أراد أف ييتدم ، كقد ناسه معركفكف ، فإفَّ ما اشتمبل

                                                 

(
ٔ

 2ٕ/ٔ ( صاد اٌّغ١ش

(
ٕ

 4ٙٔ/ٖ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

ث اٌع١ْٛ ص  4ٖٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص   ِٖٕٕٔٚذخب لشَّ

(
ٗ

 ٕٔٗ/ٔ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
٘

 44ٖ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض يٟ دفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض 
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د كتنصَّر كثير ممف تشمميـ دعكة مكسى كعيسى عمييما السبلـ((  (ُ) تيكَّ
لذلؾ استعمؿ القرآف الكريـ لفظ الناس ، كلـ يستعمؿ لفظ بني إسرائيؿ ؛ ألنَّو 
ما أراد تحديدىـ كتعيينيـ ، فجٍعؿي الناس بمعنى بني إسرائيؿ عمى سبيؿ 

طع كالتعييف في باب الكجكه تحريؼ لداللة الناس كتحريؼ لممقصكد مف الق
استعماؿ لفظو ؛ ألٌنو لك استعمؿ لفظ )بني إسرائيؿ( كقاؿ : ىدل لبني 
دكا ،  إسرائيؿ ، لكاف خبلؼ الكاقع ؛ ألفَّ كثيرنا مف بني إسرائيؿ قد تيكَّ

ف الكريـ أراد كتنصَّركا ، كلقصر اليدل عمييـ مف دكف غيرىـ ، كألفَّ القرآ
الميتديف مف بني إسراشيؿ مف دكف مىف تنصَّركا كتيكَّدكا ، كأراد عدـ قصر 

 اليدل عمييـ استعمؿ لفظ )الناس( كلـ يستعمؿ لفظ )بني إسرائيؿ(  
كجعبل الناس في الكجو السادس بمعنى أىؿ مصر في قكلو تعالى : 

( رجعتي إلى كتب التفسير بدءنا بتفسير )لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى النَّاًس لىعىمَّييـٍ يىٍعمى  ميكفى
ـ فمـ أجد َُٓٗق كانتياء بتفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓمفاتؿ المتكفى 

: أىؿ مف ذكر ىذا الكجو إال مقاتؿ فقاؿ : )))لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى النَّاًس( يعني 
البيضاكم ، فقاؿ : )))لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى النَّاًس(  مصر ، كلـ يذكره غيره إالٌ 

أعكد إلى المًمؾ كمىف عنده ، أك إلى أىؿ البمد ؛ إذ قيؿ : إفَّ السجف لـ يكف 
ٍعؿي الناس بمعنى المًمؾ كمىف عنده كما ترل ىك األصحُّ حتى لك  (ِ)فيو(( كجى

ؿ التفسير كلـ صحَّ ما قيؿ بأفَّ السجف كاف خارج مصر ، لذلؾ عيَّنو أى
يشيركا إلى قكؿ مقاتؿ ، ككثير مف المفسريف لـ يذكركا المراد مف الناس بؿ 
أبقكه عمى معناه كالطبرم ، كالزجاج ، قاؿ الكاحدم : )))لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى 

 (ّ)النَّاًس( يعني : الممؾ كأصحابو ، كالعمماء الذيف جمعيـ لتعبير الرؤيا((

                                                 

(
ٔ

 ٔٔ/ٖ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٕ

 ٙٙٔ/ٖ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٖ

 ٙٔٙ/ٕ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 
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كقاؿ النسفي : ))الممؾ  (ُ) الممؾ كأصحابو(( كقاؿ القرطبي : ))أم :
كقاؿ الشككاني : ))أم :  إلى الممؾ كمىف عنده مف المؤل(((ِ)كأتباعو((

 (ّ) 
كقاؿ ابف عاشكر : ))كالمراد بػ)النَّاًس( بعضيـ كقكلو تعالى : )الًَّذيفى قىاؿى لىييـي 

مىعيكٍا لىكـ(}آؿ عمراف :  { كالناس ىنا : ىـ المًمؾ ُّٕالنَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى
كأىؿ مجمسو ؛ ألفَّ تأكيؿ الرؤيا ييمُّيـ جميعنا ؛ ليعمـ الممؾ تأكيؿ رؤياه ، 
كيعمـ أىؿ مجمسو أفَّ ما عجزكا عف تأكيمو قد عممو مىف ىك أعمـ منيـ ، 

))) ـٍ يىٍعمىميكفى كىذا كجو  قكلو تعالى )لىعىمَّيي
فيؿ بعد ىذا يبقى أدنى شؾٍّ بأنَّو  (ْ) 

يس المراد مف الناس أىؿ مصر كما زعـ الدامامغاني كابف الجكزم ، بؿ ل
المراد : الممؾ كأىؿ مجمسو ؟! كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة 
كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى أىؿ مصر في قكلو تعالى : )لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى 

) ـٍ يىٍعمىميكفى ))قكلو تعالى : )لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى  :ره قاؿ في تفسي (ٓ) النَّاًس لىعىمَّيي
( يعني : الممؾ كأصحابو كالعمماء الذيف جمعيـ لتعبير  ـٍ يىٍعمىميكفى النَّاًس لىعىمَّيي
( قكالف : أحدىما : يعممكف تأكيؿ  ـٍ يىٍعمىميكفى رؤياه ، كفي قكلو تعالى : )لىعىمَّيي

ىذا ما  (ٔ) بب خبلصؾ((رؤيا الممؾ ، كالثاني : يعممكف بمكانؾ ، فيككف س
قالو في زاده كلـ يشر إلى ما قالو في نزىتو كمنتخبو ، فابف الجكزم ىنا في 
ف لـ يصرّْح بيذا اإلنكار .    باب التفسير قد أنكر ما قالو في باب الكجكه كا 

ة ، في قكلو  كجعبل الناس في الكجو السابع بمعنى أىؿ مكة خاصَّ
( تعالى : )يىا أىيُّيىا النَّاسي  ـٍ تىتَّقيكفى ـٍ لىعىمَّكي ـٍ كىالًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي اٍعبيديكٍا رى

                                                 

(
ٔ

 ٙٗٔ/4( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٕ

 ٖٖ٘( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٖ

 2ٖ/ٖ( يذخ اٌمذ٠ش 

(
ٗ

 2ٖ/ٕٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
٘

ث اٌع١ْٛ ص  4ٖٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص   ِٕٖٕٕٚذخب لشَّ

(
ٙ

 22ٔ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 
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ألفَّ ىذه اآلية نزلت في مكَّة ، كغير أىؿ مكة غير مشمكليف بيذا الخطاب 
؟! يا سبحاف ا ما ىذا ؟! قاؿ الكاحدم : ))قكلو : )يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا 

ـي(   بَّكي ( عمكـ في كؿّْ مكمَّؼ مف  مؤمف ككافر ، كييركل عف رى )يىا أىيُّيىا النَّاسي
الحسف كعمقمة : إفَّ )يا أييا الناس( خطاب ألىؿ مكة ، ك )يا أييا الذيف 

كيؼ يصحُّ  (ِ)))كىذا خطاب لمشركي مكة(( (ُ)آمنكا( خطاب ألىؿ المدينة((
ـي(  ىـ أىؿ أف يقاؿ بأفَّ الناس في قكلو تعالى : )يىا أىيُّيى  بَّكي ا النَّاسي اٍعبيديكٍا رى

مكة خاصة ؟! ككيؼ يصٌح أف يصدّْؽ بو قائمو ؟! كا سبحانو قد جعؿ 
القرآف الكريـ دستكرنا كتشريعنا لمعالميف ، لمعرب كاألعاجـ ، قاؿ ابف عاشكر : 

ب ، )))يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا( نداء لمناس كٌميـ مف المؤمنيف كأىؿ الكتا
كالمشركيف الذم يسمعكف ىذه اآلية مف المكجكديف يـك نزكليا ، كمف يأتكف 

فالمراد مف الناس جميع الناس ، كأكبر دليؿ عمى  (ّ) بعدىـ إلى يـ القيامة((
ذلؾ أفَّ الدامغاني كابف الجكزم أنفسيما قد جعبل الناس في الكجو الثامف 

(}الحج : بمعنى جميع الناس في قكلو تعالى : )يىا أىيُّ  ـٍ بَّكي { ُيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ا ، كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف جعؿ الناس  مع أفَّ ىذه اآلية مكية أيضن

ـي( بَّكي قاؿ  (ْ) بمعنى أىؿ مكة خاصة في قكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا رى
ـي( اختمؼ العمماء  بَّكي قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا رى
ُـّ في جميع  فيمف عنى بيذا الخطاب عمى أربعة أقكاؿ : أحدىا : أنَّو عا
الناس ، كىك قكؿ ابف عباس ، كالثاني : أنَّو خطاب لمييكد دكف غيرىـ ، 

مشركي العرب كغيرىـ ، كالرابع : أنَّو كالثالث : أنَّو خطاب لمكفار مف 

                                                 

(
ٔ

 42/ٔ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٕ

 ٖٖ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٖ

 ٖ٘ٔ/2ٔٚاٌذ٠ٕٛش ( اٌذذش٠ش 

(
ٗ

 4ٖٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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فتأمَّؿ أنَّو ذكر في الزاد أربعة أقكاؿ لمعنى  (ُ)خطاب لممنافقيف كالييكد((
الناس ، ليس مف بينيا الكجو الذم قاؿ بو في النزىة ، كىا يعني أنَّو في باب 

ف لـ يصرّْح بيذا اإلنكار .   التفسير أنكر ما قالو في باب الكجكه ، كا 
ك معمكـ أفَّ آيات القرآف الكريـ نزلٍت جميعيا إمَّا في مكة ، كمما ى

ا أفَّ خطاباتيا العامة ال تخصُّ أىؿ  مَّا في المدينة ، لكف مف المعمكـ أيضن كا 
ٍمنىاؾى ًإال رىٍحمىةن  ا أىٍرسى مى مكة كالمدينة مف دكف غيرىما ، قاؿ تعالى : )كى

(}األنبياء :  ٍمنىاؾى ًإال كىافَّةن لّْمنَّاًس بىًشيرنا  { كقاؿ تعالى :َُٕلٍّْمعىالىًميفى ا أىٍرسى مى )كى
(}سبأ :  لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس ال يىٍعمىميكفى نىًذيرنا كى { فقصر الخطاب العاـ عمى ِٖكى

ة ؛ ألفَّ اآلية التي تضمنت ىذا الخطاب نزلت في مكة  أىؿ مكة خاصَّ
إفراغ القرآف الكريـ  تحريؼ داللي خطر ؛ ألفَّ األخذ بو كالقياس عميو يعني

ا كدستكرنا لمناس كافة حتى قياـ  بطاؿ ككنو منيجن مف عالميتو كعمكمو ، كا 
 الساعة 

كجعبل الناس في الكجو التاسع بمعنى ربيعة كمضر ، في قكلو 
كٍا الٌموى ًإفَّ الٌموى غىفيكره  ٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستىٍغًفري كٍا ًمٍف حى تعالى : )ثيَـّ أىًفيضي

ذلؾ ، كمف المعنيُّ  يـه( قاؿ الطبرم : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿرَّحً 
اضة مف حيث أفاض الناس ، كمف الناس الذيف أيمركا باإلفاضة فباألمر باإل

كٍا( قريش ،  مف مكضع إفاضتيـ ، فقاؿ بعضيـ : المعنيُّ بقكلو )ثيَـّ أىًفيضي
س )لتحٌمسيـ كتشددىـ كمف كلدتو قريش الذيف كانكا يسمكف في الجاىمية الحم

في الديف( أيمركا في اإلسبلـ أف يفيضكا مف عرفات ، كىي التي أفاض منيا 
سائر الناس مف غير الحمس ، كذلؾ أفَّ قريشنا كمف كلدتو قريش كانكا 
يقكلكف : ال نخرج مف الحـر ، فكانكا ال يشيدكف مكقؼ الناس بعرفة معيـ ، 

كٍا( كقاؿ آخر َََفأمرىـ ا بالكقكؼ معيـ كف : المخاطبكف بقكلو : )ثيَـّ أىًفيضي

                                                 

(
ٔ

 4ٖٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 



513 

 

( مف جمع  ٍيثي أىفىاضى النَّاسي المسممكف كميـ ، كالمعني بقكلو )ًمٍف حى
( إبراىيـ خميؿ الرحمف عميو السبلـ(( كقاؿ الكاحدم : ))كقكلو :  (ُ) كبػ)النَّاسي

( قاؿ عامَّة المفسريف : ٍيثي أىفىاضى النَّاسي كٍا ًمٍف حى كانت الحمس ال  )ثيَـّ أىًفيضي
يخرجكف مف الحـر إلى عرفات ، إنَّما يقفكف بالمزدلفة ، كيقكلكف  : نحف أىؿ 
ا كسكاف حرمو ، فبل نخرج مف الحـر كلسنا كسائر الناس ، فأمرىـ ا أف 
يقفكا بعرفات كما يقؼ سائر الناس ، حتى تككف اإلفاضة معيـ منيا ، 

( في ىذه اآلية ىـ العرب فيا ىك المراد  (ِ) كٌميا غير الحمس(( كبػ)النَّاسي
بالناس كجعميـ ربيعة كمضر كحدىـ تحريؼ لمتفسير الصحيح ، كىا ىك ابف 
الجكزم الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ الناس بمعنى ربيعة كمضر في 

) ٍيثي أىفىاضى النَّاسي كٍا ًمٍف حى يقكؿ في تفسيره :  (ّ) قكلو تعالى : )ثيَـّ أىًفيضي
( ىا ىنا أربعة أقكاؿ : أحدىا : جميع العرب غير  ))كفي المراد بػ)النَّاسي

الحمس ، كالثاني : أفَّ المراد بالناس ىا ىنا إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـ ، 
كالثالث : أفَّ المراد بالناس آدـ ، كالرابع : أنَّيـ أىؿ اليمف كربيعة كانكا 

باب الكجكه أبطمو في باب  فما قالو ابف الجكزم في (ْ)يفيضكف مف عرفات((
 التفسير ، ذلؾ بعدـ تعيينو كبجعمو آخر األقكاؿ .

فجعؿ الناس بمعنى ربيعة كمضر قكؿ مف عدة أقكاؿ ، بؿ ىك آخر 
األقكاؿ كأضعفيا ، كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي 

كالقطع بو في باب الكجكه  قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا أك أضعفيا ، ثـ تعيينو
يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه 

                                                 

(
ٔ

 ٖٗ٘-ٖٔ٘/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 ٖٗٓ/ٔ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٖ

ث اٌع١ْٛ ص  4ٖٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص   ِٕٖٕٕٚذخب لشَّ

(
ٗ

 2ٖٔ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 
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الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب ، بؿ تدخؿ 
ا في باب الخيانة العممية في التفسير .   أيضن

، كجعبل الناس في الكجو العاشر بمعنى نعيـ بف مسعكد األشجعي 
مىعيكٍا لىكـ( قاؿ أبك  في قكلو تعالى : )الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى
عبيدة : ))كقع المعنى عمى رجؿ كاحد ، كالعرب تفعؿ ذلؾ ، فيقكؿ الرجؿ : 
(}القمر :  مىٍقنىاهي ًبقىدىرو فعمنا كذا كفعمنا ، كفي القرآف الكريـ : )ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى

( يعني نعيمنا  (ُ)(({ْٗ كقاؿ الكاحدم : ))فذلؾ قكلو : )الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي
( ىا ىنا المنافقكف َََ، فأطمؽ لفظ الناس عمى الكاحد كقاؿ السُّدّْم : )النَّاسي

، قالكا لممسمميف حيف تجيَّزكا لممسير لميعاد أبي سفياف : إف أتيتمكىـ في 
مىعيكٍا لىكـ( يعني أبا ديارىـ ال يرجع منكـ أحد ، كق كلو : )ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى

( األكؿ ركب عبد القيس  (ِ) سفياف كأصحابو(( كقاؿ ابف عطية : ))فػ)النَّاسي
( الثاني عسكر قريش(( كقاؿ ابف عاشكر : )))الًَّذيفى قىاؿى لىييـي  (ّ) ك)النَّاسي

( أم : الركب العىٍبًديُّكف )ًإفَّ النَّاسى قىدٍ  مىعيكٍا لىكـ( أم : إفَّ قريشنا قد   النَّاسي جى
كقاؿ بعض المفسريف كأىؿ العربية : إفَّ لفظ الناس ىنا أطمؽ َََجمعكا لكـ

عمى نيعيـ بف مسعكد كأبي سفياف ، كجعمكه شاىدنا عمى استعماؿ الناس 
طبلؽ لفظ الناس مرادنا بو كاحد أك نحكه  بمعنى الكاحد ، كاآلية تحتممو ، كا 

مىى مىا مستعمؿ لقصد اإل ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى عى بياـ ، كمنو قكلو تعالى : )أى
ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو(}النساء :  ( محمدنا ْٓآتىاىي { قاؿ المفسركف : يعني بػ)النَّاسى

بؿ ىك عندىـ قكؿ مف عدة أقكاؿ كما تقدـ ، كمف  (ْ)صمى ا عميو كسمـ((
ف مسعكد ، فإف صحَّ إطبلؽ لفظ المعمكـ أفَّ داللة الناس غير داللة نيعيـ ب

                                                 

(
ٔ

 ٖ٘-ٕ٘( ِجاص اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

 ٕٗ٘/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٗ

 2ٕ٘/ٖ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 



515 

 

لعمَّة أرادىا المتكمـ ، كعندئذ يخرج ىذا  اس عميو فإنَّو ال يككف ىذا إالٌ الن
الكجو إف صحَّ مف باب الكجكه كمف باب التفسير ، كيدخؿ في باب ففٍّ مف 
فنكف التعبير ، كفي أسمكب مف أساليب الببلغة ، فقد تقدـ قكؿ ابف عاشكر 
طبلؽ لفظ الناس مرادنا بو كاحد أك نحكه مستعمؿ لقصد اإلبياـ(( فمك  ))كا 

قائؿ نيعيـ بف مسعكد لكاف سر التعبير عنو بمفظ الناس ال باسمو صحَّ أفَّ ال
كشخصو لقصد اإلبياـ ، ألفَّ المعنيَّ بو صحابي جميؿ ، فأراد ا سبحانو 
أف يستر عميو كال يفشي لمناس فعمتو ، كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في 

ى : )الًَّذيفى النزىة جعؿ الناس األكلى بمعنى نعيـ بف مسعكد ، في قكلو تعال
مىعيكٍا لىكـ( قىاؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى
قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى :  (ُ)

( في المراد بالناس ثبلثة أقكاؿ :   )الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي
 أحدىا : أنَّيـ رٍكب لقييـ أبك سفياف ، قالو ابف عباس 

 .كالثاني : أنَّو نعيـ بف مسعكد 
  (ِ) كالثالث : أنَّيـ المنافقكف((

فما قالو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ، ذلؾ بعدـ 
تعيينو ، فجعؿ الناس بمعنى نعيـ قكؿ مف عدة أقكاؿ ، كالتفسير السميـ 
كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا ، ثـ 

طع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ تعيينو كالق
يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في 
ا في باب الخيانة العممية في التفسير .  باب التحريؼ فحسب ، بؿ تدخؿ أيضن
ذه ككجكه الناس ىنا ككجكه الكتاب الذم تقدـ ذكره ، أنَّو لك صحَّت ى

أنَّيما لمَّا جعبل  بالناس عبلقة كصؼ كتسمية ، إالٌ  األكجو لكانت عبلقتيا
الناس بمعاني األكجو المنسكبة إليو  ، فيذا يعني أنَّيما سميا ككصفا الناس 

                                                 

(
ٔ

ث اٌع١ْٛ ص   4ٖٕ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص   ِٕٖٕٕٚذخب لشَّ

(
ٕ

 ٕٓٗ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 
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بمعاني األكجو المذككرة  ، بينما المراد تسمية ككصؼ معاني ىذه األكجو 
الناس بمعانييا ، فالتحريؼ بالناس ، أم : ىي جميعيا بمعنى الناس ، كليس 

الحاصؿ أنَّيما عكسا التسمية ، كقمباىا رأسنا عمى عقب ، كيدخؿ ىذا 
التحريؼ في باب عدـ جعؿ الصفة بمعناىا بؿ بمعانى المكصكفات بيا ، 
الَّ فإفَّ المراد  كىذا ىك التحريؼ الحاصؿ إف صحَّت ىذه الكجكه كما قمتي ، كا 

الخاص بو ، ككذلؾ فإفَّ المراد مف كؿّْ كجو  مف الناس الناس بعينو ، كمعناه
معناه الخاص بو ، كداللة الناس معركفة ، ككذلؾ دالالت األكجو المنسكبة 
إليو : محمد صمى ا عميو كسمـ ، كالرسؿ ، كالمؤمنكف ، كمؤمنك أىؿ 
التكراة ، كبنك إسرائيؿ ، كأىؿ مصر ، كأىؿ مكة ، كربيعة كمضر ، كنعيـ 

لفرؽ بيف الناس كمعاني ىذه األكجو ظاىر ، فجعؿ الناس بف مسعكد ، كا
             بمعانييا تحريؼ ظاىر 

قػػاؿ الػػدامغاني : )تفسػػير النعمػػة عمػػى عشػػرة : والفضػػؿ النعمػػة -ٖٓ
أكجػػو : المنػػة ، كديػػف ا ككتابػػو ، كمحمػػد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ، كالثػػكاب ، 

 كاإلحساف ، كسعة المعيشة ، كالعتؽ .كالغنى كالماؿ ، كالنبكة ، كالرحمة ، 
ة ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة األحػزاب : فكجو منيا ، النعمة يعنػي : المنَّػ

ـٍ ) مىٍيكي ػػػةى المَّػػػًو عى كا ًنٍعمى نيػػػكا اٍذكيػػػري { أم : منػػػة ا ٗ(}األحػػػزاب : يىػػػا أىيُّيىػػػا الَّػػػًذيفى آمى
 عميكـ .

لػػػو تعػػػالى فػػػي كالكجػػػو الثػػػاني ، النعمػػػة ، يعنػػػي : الػػػديف كالكتػػػاب ، قك 
اءتٍػػوي : )سػػكرة البقػػرة  ػػا جى ػػةى المٌػػًو ًمػػف بىٍعػػًد مى ػػف ييبىػػدٍّْؿ ًنٍعمى مى { يعنػػي ُُِ(}البقرة : كى

 ديف ا ككتابو 
كالكجػػو الثالػػث ، محمػػد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة 

{ يعنػػػي بمحمػػػد ككقكلػػػو تعػػػالى : ُُِ(}النحؿ : فىكىفىػػػرىٍت بًػػػأىٍنعيـً المٌػػػوً النحػػػؿ : )
كفى ) ـي اٍلكىاًفري كنىيىا كىأىٍكثىريىي  يعني محمدنا  {ّٖ(}النحؿ : يىٍعًرفيكفى ًنٍعمىتى الٌمًو ثيَـّ يينًكري
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ػػػةو كالكجػػو الرابػػع ، النعمػػة : الثػػػكاب ، قكلػػو تعػػالى : ) كفى ًبًنٍعمى يىٍستىٍبًشػػري
فىٍضؿو   {ُُٕ(}آؿ عمراف : مّْفى الٌمًو كى
الخامس ، النعمة يعني : الماؿ كالغنى ، قكلو تعالى في سكرة كالكجو 

ـٍ قىًميبلن المزمؿ : ) مىيٍّْميي ًة كى ذىٍرًني كىاٍلميكىذًّْبيفى أيكًلي النٍَّعمى  {ُُ(}المزمؿ : كى
كالكجو السادس ، النعمة يعني : النبكة ، قكلو تعالى في سكرة الفاتحة 

مىيًيـٍ : )  {ٕ(}الفاتحة : ًصرىاطى الًَّذيفى أىنعىمتى عى
كالكجو السابع ، النعمة : الرحمة ، قكلو تعالى فػي سػكرة  الحجػرات : 

ًنٍعمىةن )  {ٖ(}الحجرات : فىٍضبلن مّْفى المًَّو كى
النعمة : اإلحساف كاليد ، قكلو تعػالى فػي سػكرة الميػؿ  لثامف ،كالكجو ا

دو ًعندىهي ًمف نٍّْعمىةو تيٍجزىل: ) مىا الحى      { يعني : مف إحساف ُٗ(}الميؿ : كى
ػػػػػا كالكجػػػػػو التاسػػػػػع ، النعمػػػػػة : سػػػػػعة المعيشػػػػػة ، قكلػػػػػو تعػػػػػالى : )  فىأىمَّ

بّْػػػي أىٍكرىمىفً  ػػػوي فىيىقيػػػكؿي رى نىعَّمى ػػػوي كى مى بُّػػػوي فىأىٍكرى ػػػا اٍبػػػتىبلهي رى ػػػافي ًإذىا مى  {ُٓ(}الفجػػػر : األنسى
 يعني : كسَّع عميو معيشتو .

لعتػؽ ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة األحػزاب : كالكجو العاشػر ، النعمػة  : ا
مىٍيػوً ) مىٍيًو كىأىٍنعىٍمتى عى ـى المَّوي عى ٍذ تىقيكؿي ًلمًَّذم أىٍنعى { بػالعتؽ ، يعنػي ّٕ(}األحزاب : كىاً 

  (ُ): زيد بف حارثة((
قاؿ ابػف فػارس : ))النػكف كالعػيف كالمػيـ فػركع كثيػرة كعنػدنا أنَّيػا عمػى 

عمػى ترفّْػو كطيػب عػيش كصػبلح ، يقػاؿ : كثرتيا راجعة إلى أصؿ كاحػد يػدؿ 
 عميػػو نعمػػة ، منػػو النّْعمػػة )بكسػػر النػػكف( : مػػا يػػنعـ ا بػػو عمػػى عبػػده مػػف 

كقػاؿ الراغػب  (ِ) ماؿ كعيش ، كالنَّعمة )بفتح النكف( : التػنعـ كطيػب العػيش((
ء النّْعمػػػة بنػػػاء الحالػػػة التػػػي يكػػػكف عمييػػػا ))النّْعمػػػة : الحالػػػة الحسػػػنة ، كبنػػػا: 

                                                 

(
ٔ

 . ٠ٕٚ4ٕٓظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص  ٔٗٗ-ٔٗٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش 

(
ٕ

 . 4ٓ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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ػػػربة كالشَّػػػتمة ، كالنّْعمػػػة اإل نسػػػاف ، كالنَّعمػػػة : التػػػنعـ كبناؤىػػػا بنػػػاء المػػػرة كالضَّ
  (ُ) لمجنس تقاؿ لمقميؿ كالكثير((

يىا أىيُّيىا ) في قكلو تعالى :  ة جعٌؿ النعمة في الكجو األكؿ بمعنى المنَّ 
ـٍ  مىػػػٍيكي ػػػةى المَّػػػًو عى كا ًنٍعمى نيػػػكا اٍذكيػػػري كبمعنػػػى  (ِ)خيػػػر(())اصػػػطناع ( كالمنػػػة الَّػػػًذيفى آمى

ػػػػػفى المٌػػػػػًو الثػػػػػكاب فػػػػػي الكجػػػػػو الرابػػػػػع فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى : ) ػػػػػةو مّْ كفى ًبًنٍعمى يىٍستىٍبًشػػػػػري
فىٍضؿو  في قكلػو في الكجو الثامف بمعنى اليد كاإلحساف ك  {ُُٕ(}آؿ عمراف : كى

ػػةو تيٍجػػزىلتعػػالى : ) ػػػدو ًعنػػدىهي ًمػػػف نٍّْعمى ػػا الحى مى  معنػػػىمػػف المعػػاني قريبػػػة  ( كىػػػذهكى
النعمة ، كاأللفاظ المتقاربة في معانييػا أدخميػا أىػؿ المغػة فػي بػاب التػرادؼ ال 

كأصػػػحاب كتػػػب الكجػػػكه يثبتػػػكف فػػػي كػػػؿ مػػػرة أنَّيػػػـ كػػػانكا ، فػػػي بػػػاب الكجػػػكه 
يتعمدكف عدـ تحرم الدقػة كالصػكاب فػي تفسػير المفػظ القرآنػي الػذم ينػككف أف 

كىػػػي بصػػػيغة النعمػػػة  ؿي ٍعػػػجى  ء مػػػف الكجػػػكه ، مػػػف ذلػػػؾ مػػػثبلن يختمقػػػكا لػػػو مػػػا شػػػا
في الكجو الثالث بمعنى محمػد صػمى ا عميػو كسػمـ فػي قكلػو تعػالى : الجمع 

(  فىكىفىػػرىٍت بًػػأىٍنعيـً المٌػػوً : ) ( كفػػي كتػػب التفسػػير أفَّ قكلػػو تعػػالىفىكىفىػػرىٍت بًػػأىٍنعيـً المٌػػوً )
 (ّ)كأٍبػؤيس( أك )نيٍعـ( كبيػٍؤس معناه : فكفرت بًنعىـً ا ؛ ألفَّ )أنعـ( جمع )ًنٍعمة

كىذا ىك الصحيح ؛ ألنَّو كيؼ يصح جعؿ الجمع بمعنى المفػرد ؟! كمػف ذلػؾ 
ٍعؿي النعمة  ا جى ًصػرىاطى )في قكلػو تعػالى :   في الكجو السادس بمعنى النبكةأيضن
مىػػيًيـٍ  ( كالصػػحيح أفَّ ىػػذه النعمػػة غيػػر مقصػػكرة عمػػى النبػػكة ، الَّػػًذيفى أىنعىمػػتى عى

ا بو عمى عباده المؤمنيف بو سكاء كانكا أنبياء أـ  كالمراد في الحقيقة ما أنعـ
قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))صراط الذيف أنعمت عمييـ ، غير أنبياء 

 بطاعتػػػؾ كعبادتػػػؾ مػػػف مبلئكتػػػؾ كأنبيائػػػؾ كالصػػػديقيف كالشػػػيداء كالصػػػػالحيف

                                                 

(
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 . ٕٕ٘( اٌّفشداح ص 
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 .2ٗٔج ص ( ِما١٠ظ اٌٍغ
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ِٚةذاسن  ٕٖٗ/ٖٚأٔةٛاس اٌذٕض٠ةً  2ٖٔ/ٗٚصاد اٌّغة١ش  ٕٕٔ/ٗٔ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 

 . ٔٔٙاٌذٕض٠ً ص 
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بإنعػاـ ا  عة ا ال يناليا المطيعػكف إالٌ كفي ىذا دليؿ كاضح عمى أف طا...
فأضاؼ كؿ ما كاف منيـ مف اىتداء كطاعة كعبادة ...  بيا كتكفيقو إياىـ ليا

ػػا كىػػافى ًلػػنىٍفسو أىف يؤيػػد ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى : ) (ُ) إلػػى أنَّػػو إنعػػاـ منػػو عمػػييـ(( مى كى
{ حتػػى إفَّ  ابػػف الجػػكزم نفسػػو الػػذم عػػيَّف ََُ(}يكنس : تيػػٍؤًمفى ًإالَّ بًػػًإٍذًف المٌػػوً 

 (ِ)ة جعػؿ النعمػة بمعنػى النبػكة كقصػرىا عمػى األنبيػاء فػي النزىػة في ىذه اآلي
ف عبػاس : ىػـ ( قػاؿ ابػ)الػذيف أنعمػت عمػييـقكلو تعالى : قاؿ في تفسيره : ))

فما قالو فػي بػاب الكجػكه أبطمػو  (ّ) النبيكف كالصديقكف كالشيداء كالصالحكف((
 في باب التفسير .

ا بػو عمػى عبػاده ، فيػك مػا أنعػـ كػؿ كالنعمة اسـ جنس ييطمىؽ عمػى 
، كقػد  لمعنػى العػاـ لفظ عػاـ ، كاسػـ كػؿ نعمػة لفػظ خػاص يػدخؿ ضػمف ىػذ ا

اتخػػذ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ممػػا جػػاز تسػػميتو بالنعمػػة أكجينػػا لمنعمػػة ، كىػػذه 
ف جازت لـ تكف مرادة  ، كمع ذلؾ فمك صحت إرادتيا فيػي كجػكه  التسميات كا 

ْـّ النعمػة  ، مختمقة عف طريؽ دراستيا دراسػة معككسػة  ، فػالقرآف الكػريـ لػـ يسػ
نػػى كالمػػاؿ ، كالنبػػكة ، ، كالغمػػد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ بػػديف ا ككتابػػو ، كمح

ػػف ىػػك ًمػػف كمػػا فعػػؿ ، ، كسػػعة المعيشػػة ، كالعتػػؽ كالرحمػػة  أصػػحاب كتػػب مى
نَّمػػا سػػمَّى كػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه األنػػكاع بالنعمػػة  ؛ ألفَّ كػػؿَّ نػػكع منيػػا  الكجػػكه ، كا 

كييسػمَّى بالعػاـ كال يكصػؼ كييسػمَّى داللتيػا ؛ كألفَّ الخػاص يكصػؼ  تتمثؿ فيػو
العػػػاـ بالخػػػاص ، فيػػػي إذف جميعيػػػا كجػػػو كاحػػػد ، كالحقيقػػػة أفَّ النعمػػػة أينمػػػا 

كجػو  كردت في القرآف الكريـ أريػد بيػا النعمػة بعينيػا  ، كجعميػا فػي شػاىد كػؿٌ 
 ابمعنى نكع مف أنكاعيا تحريؼ لداللتي

                                                 

(
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 . 22/ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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 . 4ٕٓ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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كديػف ، ا بو عمى عبده ، كما عرفيػا ابػف فػارس  كالنعمة : ما أنعـ 
 كالماؿ ، كالنبكة ، كالرحمة ، كالغنىبو ، كمحمد صمى ا عميو كسمـ ا ككتا

ا ىي مما أنعػـ ا بيػكنحكىا  ىذه األمكر السبعة، كسعة المعيشة ، كالعتؽ ، 
لفظ مشترؾ ترتبط بالنعمة ارتباط الشيء بأنكاعو ال ارتباط  ، كىي عمى عباده

 (ُ) مػا يػنعـ ا بػو((يػا تعنػي : ))بكجكىو ، ىذا مػف جيػة كمػف جيػة أخػرل أنَّ 
فػػػػي النعمػػػػة ثبلثػػػػة عناصػػػػر ، األكؿ المػػػػنًعـ ، كىػػػػك ا سػػػػبحانو ، كالثػػػػاني : ف

ىػي السػبعة ثالث : المنعىـ بػو ، كىػذه األمػكر المنعىـ عميو ، كىك اإلنساف ، كال
أف تيعػػد  فػػبل يصػػحٌ ، بػػو ال معػػاني النعمػػة  معػػاني المػػنٌعـمػػف أنػػكاع النعمػػة أك 

كجكىنا ؛ ألفَّ الكجكه الحقيقية ىي التي ال تككف عبلقتيا بػالمفظ عبلقػة الشػيء 
كىذا عيف ما حصؿ في الفضؿ ، ككنت قػد أكجػزت الكػبلـ بأنكاعو كأمثمتو ،  

ىػػػذه كفػػػاتني ىنػػػاؾ أف أذكػػػر  ّْفيػػػو فػػػي كتػػػابي : ال كجػػػكه كنظػػػائر ، بػػػرقـ 
الفضػػؿ : ، فقػػد قػػاؿ مػػا نصػػو : ))لكجػػكه التػػي ذكرىػػا الفيركزآبػػادم الحقيقػػة ، كا
كقد كرد الفضؿ كما يشتؽ منو عمى عشريف كجينا فػي القػرآف ...  ضد النقص
                                            الكريـ : 
مىٍقنىػػػػػا فضػػػػػؿ الصػػػػػكرة كالًخمقػػػػػة : )-ُ ػػػػػٍف خى ًثيػػػػػرو مّْمَّ مىػػػػػى كى ـٍ عى ػػػػػٍمنىاىي فىضَّ كى
 {َٕ(}اإلسراء : تىٍفًضيبلن 

مىػى فضؿ قػكـ عمػى آخػريف فػي المنزلػة كالرتبػة : )-ِ ـٍ عى ػٍمتيكي كىأىنّْػي فىضَّ
  {ْٕ(}البقرة : اٍلعىالىًميفى 

ٍمػدي فضؿ بالنبكة كالعمـ : )-ّ قىػاال اٍلحى مىٍيمىافى ًعٍممنا كى سي لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى كى كى
مىى  مىنىا عى ٍؤًمًنيفى ًلمًَّو الًَّذم فىضَّ   {ُٓ(}النمؿ : كىًثيرو مٍّْف ًعبىاًدًه اٍلمي

لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن فضؿ معجزة ككرامة : )-ْ  {َُ(}سبأ : كى

                                                 

(
ٔ

 . 4ٓ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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ػػٍمنىا بىٍعػػضى النًَّبيّْػػيفى فضػػؿ األنبيػػا بعضػػيـ عمػػى بعػػض : )-ٓ لىقىػػٍد فىضَّ كى
مىػػى بىٍعضو  ميقػػي ، كىػػذا التفضػػيؿ فيػػو عمػػى نػػكعيف  {ٓٓ(}األنبيػػاء : عى ًخٍمقػػي كخي

مَّػة ، فالًخٍمقي كما في آدـ في الصفكة  ، كفي نكح بالصبلبة ، كفي إبػراىيـ بالخي
كالصػدؽ كالصػداقة ، كفػي يكسػؼ بالصػباحة ، كفػي مكسػى  بالمبلحػة ، كفػػي 

اف فػػي الفطنػػة ، كفػػي زكريػػا بالعبػػادة ، كفػػي يحيػػى مداكد بالنغمػػة ، كفػػي سػػمي
ميقي ففي آدـ باألسماء ، ،  بالطيارة ، كفي محمد بالفصاحة  كأمَّا التفضيؿ الخي

كفػػي نػػكح بإجابػػة الػػدعاء ، كفػػي إبػػراىيـ بالػػذبيح كالفػػداء ، كفػػي يكسػػؼ بتعبيػػر 
الرؤيػػػػا ، كفػػػػي مكسػػػػى بالمكالمػػػػة  كاالصػػػػطفاء ، كفػػػػي داكد بتسػػػػخير الجبػػػػاؿ 

ػػبا ، كفػػي عيسػػى  كالطيػػر فػػي اليػػكاء ، كفػػي سػػميماف بتسػػخير الجػػفٌ  كريػػح الصَّ
ى ، كفي محمد بالقرآف ذم الضياء ، صمكات ا كسػبلمو عمػييـ بإحياء المكت
 أجمعيف .
تيػوي ًفػي الػدٍُّنيىا : )فضؿ تأخير العذاب  -ٔ ـٍ كىرىٍحمى مىٍيكي لىٍكال فىٍضؿي المًَّو عى كى

ا أىفىٍضتيـٍ ًفيًو عىذىابه عىًظيـه  ـٍ ًفي مى   {ُْ(}النكر : كىاألًخرىًة لىمىسَّكي
ػػػف كالكرامػػػة : )فضػػػؿ زيػػػادة الثػػػكاب -ٕ كىأىفَّ اٍلفىٍضػػػؿى ًبيىػػػًد المَّػػػًو ييٍؤًتيػػػًو مى

 {ِٗ(}الحديد : يىشىاء
ػػف فىٍضػػًمًو بىًخميػػكٍا ًبوً فضػػؿ المػػاؿ كالنعمػػة : )-ٖ ػػا آتىػػاىيـ مّْ (}التكبػػة : فىمىمَّ

ٕٔ}  
فىٍضػػػبلن : )فضػػؿ البػػر كالصػػدقة -ٗ ٍنػػوي كى ٍغًفػػرىةن مّْ (}البقرة : كىالمٌػػػوي يىًعػػديكيـ مَّ

ِٖٔ} 
الرجػػػػػاؿ عمػػػػى النسػػػػػاء بالعقػػػػػؿ كالعمػػػػـ كالػػػػػديف كالشػػػػػجاعة  فضػػػػؿ-َُ

ػػاؿي كاإلمامػػة كالكتابػػة  كالفركسػػية  كالشػػيادة كقسػػمة الميػػراث كالخطابػػة : ) الرّْجى
مىى بىٍعضو  ـٍ عى يي ؿى الٌموي بىٍعضى مىى النّْسىاء ًبمىا فىضَّ  {ّْ(}النساء : قىكَّاميكفى عى

ـٍ  ىيػكى الَّػًذم بىعىػثى فضؿ النبكة كالرسالة : )-ُُ ػٍنيي يّْػيفى رىسيػكالن مّْ ًفػي األمّْ
ػػانيكا ًمػػف قىٍبػػؿي لىًفػػي  ف كى ػػةى كىاً  ـي اٍلًكتىػػابى كىاٍلًحٍكمى ييعىمّْميييػػ ـٍ كى كّْيًي ييػػزى ـٍ آيىاتًػػًو كى مىػػٍيًي يىٍتميػػك عى



512 

 

ـي  }ِضىبلؿو مًُّبيفو } ًكػي ـٍ كىىيػكى اٍلعىًزيػزي اٍلحى قيػكا ًبًيػ ػا يىٍمحى ـٍ لىمَّ ًريفى ًمػٍنيي ؾى { ذىًلػّ{ كىآخى
 {ْ-ِ(}الجمعة : فىٍضؿي المًَّو ييٍؤًتيًو مىف يىشىاء

فىٍضػػػؿو فضػػػؿ الظفػػػر كالغنيمػػػة : )-ُِ ػػػفى المٌػػػًو كى ػػػةو مّْ (}آؿ فىػػػانقىمىبيكٍا ًبًنٍعمى
 {ُْٕعمراف : 

مىػػػػػػى ) : فضػػػػػػؿ الغػػػػػػزك كالمجاىػػػػػػدة -ُّ اًىػػػػػػًديفى عى ػػػػػػؿى المٌػػػػػػوي اٍلميجى فىضَّ كى
  {ٓٗ(}النساء : اٍلقىاًعًديفى أىٍجرنا عىًظيمنا

مىػػػى بىٍعػػػضو ًفػػػي : )فضػػػؿ الغنػػػى كالنعمػػػة -ُْ ـٍ عى ػػػكي ػػػؿى بىٍعضى كىالمٌػػػوي فىضَّ
ٍزؽً   {ُٕ(}النحؿ : اٍلرّْ

نىاحه أىف تىٍبتىغيكٍا فىٍضبلن مّْػف فضؿ الكسب كالتجارة : )-ُٓ ـٍ جي مىٍيكي لىٍيسى عى
ـٍ  بّْكي  {ُٖٗ(}البقرة : رَّ

مىٍيػػػػػػػػػػؾى فضػػػػػػػػػػؿ االختيػػػػػػػػػػار كالمزيػػػػػػػػػػة : )-ُٔ ػػػػػػػػػػافى فىٍضػػػػػػػػػػؿي المٌػػػػػػػػػػًو عى كى  كى
 {ُُّ(}النساء : عىًظيمنا

تيوي كىأىفَّ  فضؿ قبكؿ التكبة كاإلنابة : )-ُٕ ـٍ كىرىٍحمى مىٍيكي لىٍكال فىٍضؿي المًَّو عى كى
ؤيكؼه رىًحيـه    {َِ(}النكر : المَّو رى

كىاٍسػػػػػػأىليكٍا المٌػػػػػػوى ًمػػػػػػف : )فضػػػػػػؿ إجابػػػػػػة الػػػػػػدعاء كقضػػػػػػاء الحاجػػػػػػة -ُٖ
 {ِّ(}النساء : فىٍضًموً 

ػفى المَّػًو كالرؤية : )فضؿ القربة كالمقاء -ُٗ ػٍؤًمًنيفى بًػأىفَّ لىييػـ مّْ بىشًّْر اٍلمي كى
  {ْٕ(}األحزاب : فىٍضبلن كىًبيرنا
ًإفَّ اٍلفىٍضػػؿى ًبيىػػًد المٌػػًو فضػػؿ اإلسػػبلـ كالسػػنة كالتكحيػػد كالمعرفػػة : )-َِ

 (ُ){((ّٕ(}آؿ عمراف : ييٍؤًتيًو مىف يىشىاء
ييػػػػػػػػػٍؤًت ))الطػػػػػػػػػاغكت ، كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى : ) -ُِ كيػػػػػػػػػؿَّ ًذم فىٍضػػػػػػػػػؿو كى

  (ِ) { كالفضؿ اآلخر الدرجات((ّ(}ىكد : فىٍضمىوي 
                                                 

(
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 .ٖٖٔ-ٌٍٖٖٓذ١شٞ ص ٠ٕٚظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ  44ٔ-4ٙٔ/ٗ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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الكجو األخير ىك مػف الكجػكه التػي ذكرىػا الحيػرم لمفضػؿ ، فقػد جعػؿ 
الفضػػػػؿ بمعنػػػػى الطػػػػاغكت ، كالمعنػػػػى أك التقػػػػدير : كيػػػػؤت كػػػػؿ ذم طػػػػاغكت 
ػػا  فضػػمو ، كىػػذا الكجػػو لػػـ ييشىػػر إليػػو فػػي كتػػب التفسػػير ، قػػاؿ الطبػػرم : ))كأمى

ييٍؤًت كيؿَّ ًذم فىٍضؿو فىٍضمىوي قكلو تعالى : ) ػؿ كى ( فإنَّو يعنػي : يثيػب كػؿ مػف تقضَّ
مريػدنا بػو كجػو ا ، أجػزؿ بفضؿ مالو أك قكتو أك معركفو عمى غيػره محتسػبنا 

ييٍؤًت كيؿَّ ًذم فىٍضػؿو فىٍضػمىوي كقاؿ الكاحدم : ))) (ُ) ثكابو كفضمو في اآلخرة(( ( كى
كقػػاؿ  (ِ) فضػػمو ، يعنػػي الجنػػة((...  أجػػره كثكابػػونعطػػي كػػؿ ذم عمػػؿ صػػالح 

ييػػػٍؤًت كيػػػؿَّ ًذم فىٍضػػػؿو فىٍضػػػمىوي البضػػػاكم : ))) كػػػؿ ذم فضػػػؿ فػػػي دينػػػو  ( كيعػػػطكى
د التائب بخير الداريف((  (ّ) جزاء فضمو في الدنيا كاآلخرة ، كىك كعد لممكحّْ

غريب جدِّا لـ أجده في كتب التفسير ، كلػـ فالكجو الذم ذكره الحيرم 
                                                                    بيَّف لي عبلقتو بالشاىد القرآني كلك مف مكاف بعيد يت

عمى زيادة  قاؿ ابف فارس : ))الفاء كالضاد كالبلـ أصؿ صحيح يدؿٌ 
 (ْ) في شيء مف ذلؾ : الفضؿ : اإلحساف كالزيادة ، كاإلفضاؿ : اإلحساف((

كقاؿ ابف الجكزم : ))الفضؿ في األصؿ : الزيادة ، كيستعار في مكاضع 
بأنَّو ما كاف ضد  ـكقد عرَّفو الفيركزآبادم كما تقد (ٓ) عمييا القرينة(( تدؿٌ 

ؿ كىك ا  النفقص ، كالفضؿ كالنعمة يتضمف ثبلثة عناصر : المتفضّْ
ؿ بو كىك ما تفضَّؿ سبحاف كتعالى ، كالمتقضَّؿ عميو كىك اإلنساف ، كالمتفضَّ 

مف  ، كالعشركف كجينا التي ذكرىا الفيركزآبادم جميعيا ىي بو ا عمى عباده

                                                 

(
ٔ

 .                                                                                            4ٕٓ/ٔٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 .                                                                                     ٖٙ٘/ٕٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ ( اٌ

(
ٖ

 . .                                                                                     2ٕٔ/ٖ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

 .ّٕٗ( مقاييس المغة ص  ْ)

 . َِِ( نزىة األعيف ص  ٓ)
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كليست معاني ما تفضَّؿ بو ا عمى الناس معاني أنكاع الفضؿ كأمثمتو أك 
الفضؿ ، فالفضؿ ليس لو إال معنى كاحد ، كىك المعنى الذم ذكره لو أىؿ 

كف ألفَّ الكجكه الحقيقية ىي التي ال تك ا ؛فبل يصح أف تيعد كجكىن المغة ، 
 عبلقة الشيء بأنكاعو كأمثمتو .  ظ عبلقتيا بالمف

، فيػك لفػظ عػاـ ، جنس ييطمىؽ عمى كؿ نكع مػف أنكاعػو  كالفضؿ اسـ
كاسػػـ كػػؿ نػػكع لفػػظ خػػاص يػػدخؿ ضػػمف ىػػذ المعنػػى العػػاـ  ، كالمفػػظ الخػػاص 

تػب الكجػكه ممػا أصػحاب ك ييسمَّى بالمفظ العاـ ، كال يصح العكػس ، كقػد اتخػذ
ف جازت لـ تكػف مػرادة  كجكىنا لمفضؿ جاز تسميتو بالفضؿ ، كىذه التسميات كا 

، كمػع ذلػػؾ فمػػك صػحت إرادتيػػا فيػػي كجػكه مختمقػػة عػػف طريػؽ دراسػػتيا دراسػػة 
بحسػف الصػكرة كالخمقػة ، كالمنزلػة ،   ف الكريـ لـ يسْـّ الفضػؿمعككسة ، فالقرآ

كما فعؿ  كغيرىا مف أنكاع الفضؿ، لمعجزة كالكرامة كالرتبة ، كالنبكة كالعمـ  كا
نَّمػػا سػػمَّ الفيركزآبػػادم ك  ى كػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه األنػػكاع أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ، كا 

كييسػمَّى ؛ كألفَّ الخػاص يكصػؼ  بالفضؿ ؛ ألفَّ كؿَّ نكع منو تتمثؿ فيػو داللتػو
،  كجػػو كاحػػد العػػاـ بالخػػاص ، فيػػي إذف جميعيػػاكييسػػمَّى كال يكصػػؼ ، بالعػػاـ 

 الفضؿ بعينو ، كجعموفي القرآف الكريـ أريد بيا  كالحقيقة أفَّ الفضؿ أينما كرد
 . تحريؼ لداللتو شاىد كؿ كجو بمعنى نكع مف أنكاعوفي 

كصفكة القكؿ في كجكه النعمة كالفضؿ أفَّ جميع الكجكه المنسكبة إلى 
سػبحانو  نػاي معػاني المػنعىـ بػو مػف ا عميالنعمة ليسٍت معاني النعمة ، بؿ ىػ

ال ييعػػػدُّ كال ييحصػػػى ، كجميػػػع الكجػػػكه المنسػػػكبة إلػػػى ، كمػػػا أنعػػػـ ا بػػػو عمينػػػا 
ػػؿ بػػو عمينػػا مػػف ا  نَّمػػا ىػػي معػػاني المتفىضَّ الفضػػؿ ليسػػٍت معػػاني الفضػػؿ ، كا 

 سبحانو ، كما تفضَّؿ ا بو عمينا ال ييعدُّ كال ييحصى .
 امسة : جعؿ المفظ بمعاني صفاتوالطريقة الخ

ٌف أصحاب كتب الكجكه غالبنا ما قبؿ أف أبدأ بالطريقة األكلى : إقمتي 
يتبعكف طريقتيف أك أكثر الختبلؽ األكجو لمفظ الكاحد ، لذلؾ سأعنىى في ىػذه 
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كالطرائػػؽ المعنيػػة مػػف دكف أف أىمػػؿ التعميػػؽ كالتعقيػػب  الحالػػة بدراسػػة األكجػػو
جػكه كثيػر مػف كقد حصؿ ىذا كما رأيت في ك عمى األكجو كالطرائؽ األخرل ، 

كطريقػػة جعػػؿ المفػػظ بمعػػاني صػػفاتو ، كغيرىػػا مػػف األلفػػاظ التػػي تقػػٌدـ ذكرىػػا ، 
تبلؽ كجػػكه المفػػظ  خػػالطرائػػؽ كثيػػرنا مػػا تكػػكف ضػػمف عػػدة طرائػػؽ اتبعكىػػا فػػي ا

بو ؛ لػػذا كأمكػف كصػػفو بصػفات تناسػػ مػا مػػف لفػػظ إالٌ نفسػو ، كمػػف المعمػكـ أٌنػػو 
كلػػػك فعمنػػػا ألحػػػدثنا خمطنػػػا كجكىنػػػا ، ؽ لكػػػؿ لفػػػظ تػػػخمأمكػػػف بيػػػذه الطريقػػػة أف ن

كبيرنا بيف الصفة كالكجو ، كمف أمثمػة ىػذه الطريقػة مػا كػاف مػف كجػكه  كتداخبلن 
 األلفاظ اآلتية : 

الكجػػكه أفَّ الرجػػؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ ذكػػر أصػػحاب كتػػب الرَّجػػؿ : -ٔ
 :   سبعة عشر كجينا عمى

ػالكجو األكؿ : رجؿ ، كمعناه شخص ، كقكلو تعػالى : ) عىػؿى المَّػوي مَّ ا جى
ٍكًفػوً  ؿو مّْف قىٍمبىٍيًف ًفي جى { كأنَّػو يقػكؿ : مػا جعػؿ ا لرجػؿ كال ْ(}األحزاب : ًلرىجي

امػػػرأة مػػػف قمبػػػيف فػػػي جكفػػػو ، كال صػػػبي كال مراىػػػؽ ، كيقػػػاؿ : نزلػػػت فػػػي أبػػػي 
 معمر جميؿ بف أسد  

 كالكجو الثاني ، الرجؿ ، يعني أبا مسعكد الثقفػي كالكليػد بػف المغيػرة ،
ػػػػػػفى اٍلقىػػػػػػٍريىتىٍيًف كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ) ػػػػػػؿو مّْ مىػػػػػػى رىجي قىػػػػػػاليكا لىػػػػػػٍكال نيػػػػػػزّْؿى ىىػػػػػػذىا اٍلقيػػػػػػٍرآفي عى كى

 { يريدكف أبا مسعكد كالكليد بف المغيرة .ُّ(}الزخرؼ : عىًظيـو 
أىكىػػافى ًلمنَّػػاًس كالكجػػو الثالػػث ، الرجػػؿ يعنػػي اآلدمػػي ، كقكلػػو تعػػالى : )

ػػػػ ٍينىػػػػا ًإلىػػػػى رىجي بنػػػػا أىٍف أىٍكحى ـٍ أىٍف أىنػػػػًذًر النَّػػػػاسى عىجى ػػػػٍنيي { أم : آدمػػػػي ِ(}يكنس : ؿو مّْ
 مثميـ .

كالكجػػػو الرابػػػع ، الرجػػػؿ يعنػػػي حزبيػػػؿ مػػػف آؿ فرعػػػكف كقكلػػػو تعػػػالى : 
انىػوي ) ػٍكفى يىٍكػتيـي ًإيمى ؿه مٍُّؤًمفه مٍّْف آًؿ ًفٍرعى قىاؿى رىجي يعنػي مػؤمف مػف  {ِٖ(}مؤمف : كى

 آؿ فرعكف كىك حزبيؿ .
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أحدىما مؤمف ف أخكاف مف بني إسرائيؿ ، كالكجو الخامس ، رجبل
كجعميما  (ُ)كجعميما ابف الجكزم بمعنى : يمميخا كفرطس كاآلخر كافر ، 

)كىاٍضًرٍب لىييـ مَّثىبلن قكلو تعالى : في  (ِ)الفيركزآبادم بمعنى ييكدا كفطركس
فىٍفنىاىيمى  نَّتىٍيًف ًمٍف أىٍعنىابو كىحى ًدًىمىا جى عىٍمنىا الحى مىٍيًف جى عىٍمنىا بىٍينىييمىا رَّجي ا ًبنىٍخؿو كىجى

ا(}الكيؼ :  ٍرعن  . { ِّزى
كالكجػػػو السػػػادس ، رجػػػبلف كىمػػػا يكشػػػع بػػػف نػػػكف ككالػػػب بػػػف يكفنػػػا ، 

مىٍيًيمىاكقكلػػػو تعػػػالى : ) ـى المٌػػػوي عى ػػػافيكفى أىٍنعىػػػ ػػػبلىًف ًمػػػفى الَّػػػًذيفى يىخى (}المائػػػدة : قىػػػاؿى رىجي
ِّ} 

ػػاء ًمػػٍف كقكلػػو تعػػالى : )كالكجػػو السػػابع ، رجػػؿ يعنػػي حبيبنػػا النجػػار  كىجى
ؿه يىٍسعىى ًدينىًة رىجي ى اٍلمى  يعني بو حبيبنا النجار. {َِ(}يس : أىٍقصى

ػٍف كالكجو الثامف ، رجؿ ، كىك حزقيؿ ، كقكلو تعالى : ) ػؿه مّْ اء رىجي كىجى
ًدينىًة يىٍسعىى ى اٍلمى  { كىك حزقيؿ .َِ(}القصص : أىٍقصى

رىبى الٌموي و تعالى : )كالكجو التاسع ، رجؿ يعني الكثف ، كقكل  مىثىبلن كىضى
يػػوُّ الى  ػػا ييكىجّْ ػػٍكالهي أىٍينىمى مىػػى مى مىػػىى شىػػٍيءو كىىيػػكى كىػػؿّّ عى ـي الى يىٍقػػًدري عى ػػ ا أىٍبكى ػػديىيمى مىػػٍيًف أىحى رَّجي

مىػى ًصػرىاطو مٍُّسػتىًقيـو  مىف يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىىيػكى عى ٍيرو ىىٍؿ يىٍستىًكم ىيكى كى (}النحؿ يىٍأًت ًبخى
 يعني ربو عز كجؿ . {ٕٔ: 

ػثىبلن يعني الكافر ، كقكلو تعالى : ) الكجو العاشر ، رجبلن  رىبى المَّػوي مى ضى
ػػػؿو  ا لّْرىجي ػػػمىمن ػػػبلن سى ػػػبلن ًفيػػػًو شيػػػرىكىاء ميتىشىاًكسيػػػكفى كىرىجي { ىػػػك المػػػؤمف ِٗ(}الزمر : رَّجي

 . يعمؿ  كحده
عػالى الكجو الحادم عشر : الرجؿ بمعنى ىكد عميو السبلـ في قكلو ت

كٍا ًإٍذ : ) ـٍ كىاذكيػػػري كي ـٍ ًليينػػػًذرى ػػػنكي ػػػؿو مّْ مىػػػى رىجي ـٍ عى بّْكيػػػ ػػػف رَّ ـٍ ًذٍكػػػره مّْ ػػػاءكي ًجٍبػػػتيـٍ أىف جى أىكىعى
مىفىاء ًمف بىٍعًد قىٍكـً نيكحو  ـٍ خي عىمىكي  {ٗٔ(}األعراؼ : جى

                                                 

(
ٔ

 .  ٖٗٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 ٕٗ/ٖ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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عميو السبلـ في قكلو تعالى :  كجو الثاني عشر : الرجؿ بمعنى نكحال
ػػ) ًجٍبػػتيـٍ أىف جى ـٍ أىكىعى لىعىمَّكيػػ ًلتىتَّقيػػكٍا كى ـٍ كى كي ـٍ ًليينػػًذرى ػػنكي ػػؿو مّْ مىػػى رىجي ـٍ عى بّْكيػػ ػػف رَّ ـٍ ًذٍكػػره مّْ اءكي

ميكفى   {ّٔ(}األعراؼ : تيٍرحى
الكجػػػو الثالػػػث عشػػػر : الرجػػػؿ بمعنػػػى مكسػػػى عميػػػو السػػػبلـ فػػػي قكلػػػو 

بّْيى المَّوي تعالى : )  {ِٖ(}غافر : أىتىٍقتيميكفى رىجيبلن أىف يىقيكؿى رى
لرابع عشر : الرجؿ بمعنػى النبػي محمػد صػمى ا عميػو كسػمـ الكجو ا
كرناكقكلو تعالى : )  {                            ْٕ(}اإلسراء : ًإف تىتًَّبعيكفى ًإالَّ رىجيبلن مٍَّسحي

َـّ الكجػػػو الخػػػامس عشػػػر : الرجػػػؿ بمعنػػػى الػػػذكر ، كقكلػػػو تعػػػالى : ) ثيػػػ
 {ّٕ(}الكيؼ : سىكَّاؾى رىجيبلن 

ػؿه السادس عشر : الرجؿ بمعنى الشػاىد ، كقكلػو تعػالى : )الكجو  فىرىجي
 { ِِٖ(}البقرة : كىاٍمرىأىتىافً 

ػػػافى الكجػػػو السػػػابع عشػػػر : الرجػػػؿ ، أخ ألـ ، كقكلػػػو تعػػػالى : ) ف كى كىاً 
لىوي أىخه أىٍك أيٍخته  ؿه ييكرىثي كىبلىلىةن أىك اٍمرىأىةه كى                                                                                                       (ُ){ُِ(}النساء : رىجي

قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))الػػراء كالجػػيـ كالػػبلـ معظػػـ بابػػو يػػدؿ عمػػى العضػػك 
نَّمػػا سيػػمكا ًرجػػاالن ...  كالرٍَّجػػؿ : الرَّجالػػة...  الػػذم ىػػك ًرجػػؿ كػػؿ ذم رىجػػؿ ؛  كا 

رُّجػػػػػالى : الرّْجػػػػػاؿ ، كالػػػػػرٍَّجبلف : ألنَّيػػػػػـ يمشػػػػػكف عمػػػػػى أرجميػػػػػـ ، كالرُّجػػػػػاؿ كال
ػػؿ مخػػتص بالػػذكر مػػف النػػاس(( (ِ) الرَّاجػػؿ(( اسػػتنادنا  (ّ) كقػػاؿ الراغػػب : ))الرَّجي

إلى أنَّو أقكل كأقدر مف المرأة مشينا عمى األقػداـ ، قػاؿ العسػكرم : ))إفَّ قكلنػا 
الػػػذكر  (ْ) رجػػػؿ يفيػػػد القػػػكة عمػػػى األعمػػػاؿ ، كليػػػذا يقػػػاؿ فػػػي مػػػدح اإلنسػػػاف((

                                                 

(
ٔ
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كتفضػػيمو عمػػى المػػرأة بصػػفة الرجكلػػة التػػي تمثػػؿ قػػكة الجسػػـ كرجاحػػة العقػػؿ ، 
كىػذا ىػك المعنػى المػػراد مػف ذكػر الرجػػؿ فػي القػرآف الكػػريـ ، كىػك الظػاىر مػػف 

 شكاىد الكجكه المذككرة .
 اختمؽ أصحاب كتب الكجكه الكجكه السبعة المذككرة بخمس طراثؽ :

ٍعػػػؿي ال  بمعػػػاني مفػػػظ بمعػػػاني صػػػفاتو ، فقػػػد جعمػػػكا )رجػػػؿ( األكلػػػى : جى
المػػؤمف كالكػػافر ، كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الخػػامس ، كالعاشػػر ،  كالشػػاىد ، كمػػا 
جاء في الكجو السادس عشر ، كاألخ ألـ ، كما جػاء فػي الكجػو السػابع عشػر 

 ، فيذه المعاني ىي مف صفات الرجؿ ال مف كجكىو .
، ىػػػذا مػػػف جيػػػة معنػػػى العىمىػػػـ المعرفػػػة النكػػػرة ب ؿي : جٍعػػػكالثالثػػػة  الثانيػػػة

فقػد جعمػكه : كمف جية أخػرل دراسػتيا مػع كجكىيػا األعبلميػة دراسػة معككسػة 
شػػػكاىد الكجػػػكه التسػػػعة : الثػػػاني ، كالرابػػػع ، كالسػػػادس ، بمعػػػاني األعػػػبلـ فػػػي 

كالسػػابع ، كالثػػامف ، كالحػػادم عشػػر ، كالثػػاني عشػػر ، الثالػػث عشػػر ، كالرابػػع 
جعؿ النكرة بمعنى العمـ المعرفة ؟! كقد كرد نكػرة ؛ ألٌنػو كيؼ يصٌح ك ، عشر 
 ؿ ما ، مف دكف تعييف كتحديد .أريد رج

)رجػػؿ( فػػي الكجػػو الرابػػع ، بمعنػػى حزبيػػؿ فػػي قكلػػو مػػثبلن فقػػد جعمػػكا  
انىوي تعالى : ) ؿه مٍُّؤًمفه مٍّْف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي ًإيمى قىاؿى رىجي ( كىك مختمؼ فػي اسػمو كى

و سػػمعاف ، كقيػػؿ : سػػمعكف ، كقيػػؿ : شػػمعاف ، كقيػػؿ : حبيػػب ، فقيػػؿ : اسػػم
فكيػػؼ يصػػح جعػػؿ رجػػؿ  (ُ)كقيػػؿ : خربيػػؿ ، كقيػػؿ : حزبيػػؿ ، كقيػػؿ : جبريػػؿ

مىـ مختمؼ فيو؟!  بمعنى عى
كجعمػػكا )رجػػؿ( فػػي الكجػػو الثػػامف بمعنػػى )حزقيػػؿ( فػػي قكلػػو تعػػالى : 

ًدينىػػًة يىٍسػػعىى) ػػى اٍلمى ػػٍف أىٍقصى ػػؿه مّْ ػػاء رىجي ػػا لمػػا تقػػدـ ( كال يكىجى صػػح ىػػذا الكجػػو أيضن
ذكره ، كقد جاء القرآف الكريـ بػ)رجميف( كبػ)رجؿ( بصػيغة التنكيػر ؛ ألنَّػو لػيس 

                                                 

(
ٔ
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المراد التعٌرؼ إلى أسمائيـ ، بؿ المػراد التعػرؼ إلػى أعمػاليـ كقصصػيـ كائننػا 
 مف كانكا ؛ لبلقتداء بيـ كأخذ العبرة منيـ 

ىػكد عميػو السػبلـ فػي كجعمكا )رجؿ( في الكجػو الحػادم عشػر بمعنػى 
ـٍ قكلػػػو تعػػػالى : ) كي ـٍ ًليينػػػًذرى ػػػنكي ػػػؿو مّْ مىػػػى رىجي ـٍ عى بّْكيػػػ ػػػف رَّ ـٍ ًذٍكػػػره مّْ ػػػاءكي ًجٍبػػػتيـٍ أىف جى أىكىعى

مىفىاء ًمف بىٍعًد قىٍكـً نيكحو  ـٍ خي عىمىكي كٍا ًإٍذ جى ( كفي مجيء )رجؿ( نكرة داللة عمى كىاذكيري
أنَّو ليس المقصكد ىكدنا كحده ، بؿ أم رجؿ كاف ، أم : بيذا التنكير أريد أف 
يككف المعنى : أكعجبتـ أف جاءكـ ذكر مف ربكػـ عمػى رجػؿ مػنكـ سػكاء كػاف 
ىػػكدنا عميػػو السػػبلـ أـ غيػػره ؟! فيػػك اسػػتفياـ إنكػػارم لتعجػػب أم قػػكـ كػػاف مػػف 

 زماف كمكاف . ىذا اإليحاء في كؿ 
كجعمػػكا )رجػػؿ( فػػي الكجػػو الثػػاني عشػػر بمعنػػى نػػكح عميػػو السػػبلـ فػػي 

ـٍ قكلػػػو تعػػػالى : ) كي ـٍ ًليينػػػًذرى ػػػنكي ػػػؿو مّْ مىػػػى رىجي ـٍ عى بّْكيػػػ ػػػف رَّ ـٍ ًذٍكػػػره مّْ ػػػاءكي ًجٍبػػػتيـٍ أىف جى أىكىعى
ػػكفى  مي ـٍ تيٍرحى لىعىمَّكيػػ ًلتىتَّقيػػكٍا كى ػػا عمػػى أنَّػػو كى لػػيس ( كفػػي مجػػيء )رجػػؿ( نكػػرة دليػػؿ أيضن

ػػا كحػػده ، بػػؿ أٌم رجػػؿ كػػاف ، أم : بيػػذا التنكيػػر أريػػد أف يكػػكف  المقصػػكد نكحن
ػا   المعنى : أكعجبتـ أف جاءكـ ذكػر مػف ربكػـ عمػى رجػؿ مػنكـ سػكاء كػاف نكحن
عميػػو السػػبلـ أـ غيػػره ؟! فيػػك اسػػتفياـ إنكػػارم لتعجػػب أمّْ قػػكـ كػػاف مػػف ىػػذا 

  اإليحاء .
( في الكجو الثالث عشر عنى مكسى عميو السبلـ فػي بم كجعمكا )رجبلن

بّْػيى المَّػوي قكلو تعالى : ) ( كالقػرآف الكػريـ عنػدما اسػتعمؿ أىتىٍقتيميكفى رىجيبلن أىف يىقيكؿى رى
( بصيغة التنكير فقد أراد أٌم رجؿ كاف ، سكاء كاف مكسى عميو السبلـ رىجيبلن )

و أـ غيػػػره ، كالمعنػػػى : أتقتمػػػكف رجػػػبلن يقػػػكؿ ربػػػي اي سػػػكاء كػػػاف مكسػػػى عميػػػ
السبلـ أـ غيره ، ليككف االسػتنكار مػف قتػؿ ىػذا الرجػؿ المتصػؼ بيػذه الصػفة 

 حكمنا عامِّا ال يخٌص مكسى عميو السبلـ كحده . 
)الرجؿ( في الكجو الرابػع عشػر بمعنػى النبػي محمػد صػمى ا كجعمكا 

كرناعميػػو كسػػمـ فػػي قكلػػو تعػػالى : ) ػػبلن مٍَّسػػحي ( نكػػرة ( ، ك)رجػػؿًإف تىتًَّبعيػػكفى ًإالَّ رىجي
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ك)محمػد( صػمى ا عميػو كسػػمـ عمػـ معرفػة ، كجػػاء )رجػؿ( بصػيغة التنكيػػر ؛ 
ألنَّيػػػـ أرادكا الرجػػػؿ المسػػػحكر كائننػػػا مػػػف يكػػػكف ىػػػذا الرجػػػؿ سػػػكاء كػػػاف محمػػػدنا 

 صمى ا عميو كسمـ أـ غيره .
رجػػػؿ مػػػا مػػػف دكف  )األعػػػبلـ(كالمػػػراد مػػػف )رجػػػؿ( فػػػي شػػػكاىد الكجػػػكه 

تنكير ، فبل يصح جعمو بمعنى فبلف كفػبلف ؛ لمػا تعييف ؛ ألنَّو جاء بصيغة ال
كحتى لك صح أنَّو قد أريد منو أسػماء األشػخاص المػذككريف فإنَّػو ال  ذكرتيو ، 

أف ييطمػؽ عمػى  يصح أف تيعدَّ كجكىنا لػو  ؛ ألفَّ )رجؿ( اسـ جنس نكرة  يصحٌ 
مىـ مف الذككر ، فيك لفظ عاـ كاسـ كؿ شخص لفظ خػاص ينػدرج تحػت  كؿ عى
معناه العاـ ، كمف المعمكـ أفَّ المفظ الخػاص ييسػمَّى كيكصػؼ بػالمفظ العػاـ كال 

ْـّ )رجػػػػؿ( بيػػػػؤالء األعػػػػبلـ كمػػػػا فعػػػػؿ  يصػػػػح العكػػػػس ، فػػػػالقرآف الكػػػػريـ لػػػػـ يسػػػػ
نَّما سػمَّى  كػٌؿ عى  مىػـ منيػا بػػ)رجؿ( فيػي إذف جميعيػا أصحاب كتب الكجكه ، كا 

يػػي كجػػكه مختمقػػة ، فكجػػو كاحػػد ؛ ألٌنيػػا جميعيػػا بمعنػػاه ، كلػػيس ىػػك بمعانييػػا 
الٌ عف طريؽ دراستيا دراسػة معككسػة ؛ ىػذا  فػإفَّ  إف صػحَّت ىػذه التسػمية ، كا 

)رجؿ(  في الحقيقة أينما كرد في كتاب ا أريد بو )رجؿ( ما مػف دكف تعيػيف 
       ريفنا لداللتو في القرآف الكريـ األكجو المذككرة الخاصة يعدَّ تح ، كجعمو بمعاني

بمعػػاني  فقػػد جعمػػكا )رجػػؿ(بمعػػاني مرادفاتػػو :  : جٍعػػؿي المفػػظ الرابعػػة   
الشخص الذم يشمؿ الرجؿ كالمرأة ، كالصبٌي كالمراىؽ ، كاآلدمٌي ، كالذكر ، 

كبػػػػػيف األلفػػػػػاظ األكؿ ، كالثالػػػػػث ، كالخػػػػػامس عشػػػػػر ، كمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي الكجػػػػػو 
ف تقاربت معانييا .مال   ترادفة فركؽ معنكية خاٌصة كا 

نى الشػخص الػذم يعنػى الػذكر في الكجو األكؿ بمع (رجؿجعمكا )فقد 
ػؿو مّْػف قىٍمبىػٍيًف ًفػي قكلػو تعػالى : )كالشيخ كالصبي في  كاألنثى عىػؿى المَّػوي ًلرىجي مَّػا جى
ٍكًفوً  ( كقد جعؿ ابف الجكزم أحد كجػكه الرَّجػؿ : ))جميػؿ بػف معمػر الفيػرم ، جى

ٍكًفوً )كمنو قكلو تعالى  :  ؿو مّْف قىٍمبىٍيًف ًفي جى عىؿى المَّوي ًلرىجي ف مَّا جى ( كاآلية عامَّة كا 
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كىذا ىك القكؿ الصحيح ككػاف ينبغػي  (ُ) كانت نزلت في حؽ شخص ميعىيَّف((
ًعػػؿ بمعنػػى مػػف نزلػػت فيػػو اآليػػة ،  البػػف الجػػكزم أف يقػػكؿ بػػو فػػي كػػؿ شػػاىد جي

ٍكًفػوً )كقاؿ ابف عاشكر : ))كاإلشارة بقكلو  ؿو مّْف قىٍمبىٍيًف ًفػي جى عىؿى المَّوي ًلرىجي ( مَّا جى
إلى أكذكبة مف تكاذيب الجاىمية كانكا يزعمكف أفَّ جميؿ بف معمػر ، كيقػاؿ : 

الحفػػظ أفَّ لػػو داىيػػة قػػكم  ككػػاف رجػػبلن  ابػػف أسػػد بػػف حبيػػب الجمحػػي الفيػػرم ،
قمبػػيف يعمػػبلف كيتعاكنػػاف ، ككػػانكا يدعكنػػو ذا القمبػػيف يريػػدكف العقمػػيف فقػػد غػػرَّه 

 قمبيف أعمؿ بكؿ كاحد منيمػا عمػبلن  ذلؾ فكاف لشدة كفره يقكؿ : إفَّ في جكفي
ػا عبػد ا بػف خطػؿ التيمػيأفضؿ مف عمؿ محمػد ، كسػمَّ   كا بػذم القمبػيف أيضن

ػػا ، أم : مػػا جعػػؿ ا ألمّْ رجػػؿ مػػف النػػاس فنفػػت اآليػػة زعميػػـ نفينػػا ع...  امِّ
قمبيف ال لجميؿ بف معمر كال البف خطؿ ، فكقكع )رجػؿ( كىػك نكػرة فػي سػياؽ 

ا أنَّو ال ييدعى المرأة أفَّ ليا قمبيف((...  النفي يقتضي العمكـ    (ِ)ييعمـ أيضن
فػػالمراد مػػف )رجػػؿ( الرجػػؿ الػػذكر ؛ اسػػتنادنا إلػػى سػػبب النػػزكؿ ، كألنَّػػو 
ىػػك الػػذم مػػف دكف األنثػػى ييػػدعى بػػأفَّ لػػو قمبػػيف ، كىػػك المكصػػكؼ بقػػكة البػػدف 
كالعقػػػؿ مػػػف دكف المػػػرأة ، كدخػػػكؿ )ًمػػػف( الجػػػارة عمػػػى )قمبػػػيف( يفيػػػد استقصػػػاء 
جميػػع أنػػػكاع القمػػكب ، كالمعنػػػى : مػػا جعمنػػػا ألم رجػػؿ كػػػاف أمَّ قمبػػيف كانػػػا ، 

خػػػصَّ ىػػػذا  كىػػػذا يشػػػمؿ حتػػػى قمػػػب الجنػػػيف فػػػي جػػػكؼ المػػػرأة الحامػػػؿ ؛ لػػػذلؾ
   دكف األنثى . االستقصاء في النفي لمرجؿ مف

كجعمكا )رجؿ( في الكجو الثالث ، بمعنػي اآلدمػي ، فػي قكلػو تعػالى : 
ـٍ أىٍف أىنػػػًذًر النَّػػػاسى ) ػػػٍنيي ػػػؿو مّْ ٍينىػػػا ًإلىػػػى رىجي بنػػػا أىٍف أىٍكحى ػػػافى ًلمنَّػػػاًس عىجى كجعػػػؿ ابػػػف ( أىكى

عنػػػى محمػػػد صػػػمى ا عميػػػو الجػػػكزم كالفيركزأبػػػادم )رجػػػؿ( فػػػي ىػػػذه اآليػػػة بم
ك)رجؿ( نكرة ك)محمػد( عمػـ معرفػة فكيػؼ يصػح جعػؿ النكػرة  بمعنػى  (ّ)كسمـ
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 مػف )رجػؿ( لمػا كػاف العمـ المعرفة ؟! كلك ذكر القرآف الكريـ لفظ )محمد( بدالن 
ثمػػة مػػف داع إلدخالػػو ضػػمف ىػػذا االسػػتفياـ اإلنكػػارم لتعجػػبيـ ؛ ألفَّ تعجػػبيـ 

و كسػمـ ، ال غرابػة فيػو كىػك أمػر متكقػع مػنيـ مف إرسػاؿ محمػد صػمى ا عميػ
 جػػبيـ مػػف أف يرسػػؿ ا إلػػييـ رجػػبلن لكػػف الػػذم ال ينبغػػي كقكعػػو مػػنيـ ىػػك تع

منيـ ألمػريف ، األكؿ : أنَّػو رجػؿ ، أم : متصػؼ بالرجكلػة التػي تعنػي صػحة 
البػػدف كقكتػػو كرجاحػػة العقػػؿ ، كالثػػاني : أفَّ ىػػذا المرسػػؿ كاحػػد مػػنيـ ، بمعنػػى 

فكف نسبو كصدقو ، كىذاف األمػراف ىمػا المػؤىبلف لنيػؿ النبػكة كتحمػؿ أنَّيـ يعر 
أعبائيػػػا كتبعاتيػػػا ، ففػػػي جعػػػؿ )رجػػػؿ( بمعنػػػى )محمػػػد( تحريػػػؼ لداللػػػة المفػػػظ 
بطاؿ ليذا االستفياـ اإلنكارم ، كفي مجيء )رجؿ( نكرة دليؿ عمى أنَّو ليس  كا 

أريػد أف يكػكف رجؿ كػاف ، أم : بيػذا التنكيػر  المقصكد محمدنا كحده ، بؿ أمٌ 
المعنػػى : أكػػاف لمنػػاس عجبنػػا أف أكحينػػا إلػػى رجػػؿ مػػنيـ سػػكاء كػػاف محمػػدنا أـ 

 قػػكـ كػػاف مػػف ىػػذا اإليحػػاء فػػي كػػؿٌ  غيػػره ؟! فيػػك اسػػتفياـ إنكػػارم لتعجػػب أمٌ 
 زماف كمكاف . 
في الكجو الخامس عشر بمعنى الذكر فػي قكلػو تعػالى  (رجؿكجعمكا )

ػػبلن : ) َـّ سىػػكَّاؾى رىجي ( ألٌنػػو أراد معنػػى القػػكة كرجاحػػة العقػػؿ ثيػػ ككمػػاؿ ( كقػػاؿ )رجػػبلن
  الخمقة .
في الكجػو )رجؿ(  جعمكابمعاني المجاز : فقد   : جعؿي المفظ الخامسة 

ػرىبى : )التاسع بمعنى الكثف في قكلو تعالى  ػثىبلن كىضى ـي  المٌػوي مى ا أىٍبكىػ ػديىيمى مىػٍيًف أىحى رَّجي
ٍيػرو ىىػٍؿ يىٍسػتىًكم  يوُّ الى يىٍأًت ًبخى ا ييكىجّْ مىى مىٍكالهي أىٍينىمى مىىى شىٍيءو كىىيكى كىؿّّ عى الى يىٍقًدري عى

ٍسػػػػتىًقيـو  مىػػػػى ًصػػػػرىاطو مُّ ػػػػف يىػػػػٍأميري ًباٍلعىػػػػٍدًؿ كىىيػػػػكى عى مى (  كالمعنػػػػى ))مػػػػثمكـ فػػػػي ىيػػػػكى كى
 ثػػؿ مػػف سػػكَّل بػػيف عبػػد مممػػكؾ عػػاجز عػػف التصػػرؼإشػػراككـ بػػا األكثػػاف م

 (ُ) فيػػك يتصػػرؼ فيػػو كينفػػؽ منػػو مػػا شػػاء(( مالػػؾ قػػد رزقػػو ا مػػاالن  كبػػيف حػػرٍّ 
كىػػذا يػػدخؿ فػػي بػػاب التشػػبيو ال فػػي بػػاب الكجػػكه ؛ ألنَّػػو شػػبَّو الػػكثف أك الصػػنـ 

                                                 

(
ٔ

 ٖٓٙ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 



523 

 

قة الذم ييعبىد مف دكف ا بالرجؿ األبكـ ، فالعبلقة بينيما عبلقة مجاز ال عبل
 لفظ مشترؾ .

فػي في الكجو العاشر بمعنى الكػافر ، كاآلخػر بمعنػى المػؤمف كجعمكه 
ا قكلػػػو تعػػػالى : ) ػػػمىمن ػػػبلن سى ػػػبلن ًفيػػػًو شيػػػرىكىاء ميتىشىاًكسيػػػكفى كىرىجي ػػػثىبلن رَّجي ػػػرىبى المَّػػػوي مى ضى

ػؿو  { ))قػػاؿ المفسػركف : كىػػذا مثػؿ ضػػربو ا لممػؤمف كالكػػافر ِٗ(}الزمر : لّْرىجي
بعبد يممكػو جماعػة يتنافسػكف فػي خدمتػو  افر يعبد آلية شتى ، فمثَّموالك ، فإفَّ 

)ليػػـ( كال يقػػدر أف يبمػػغ رضػػاىـ أجمعػػيف ، كالمػػؤمف  يعبػػد ا كحػػده ، فمثَّمػػو 
بعبػد لرجػؿ كاحػػد قػد عمػـ مقاصػػده كعػرؼ الطريػػؽ إلػى رضػاه ، فيػػك فػي راحػػة 

ػػا فػػي بػػاب التشػػبيو (ُ) مػػف تشػػاكس الخمطػػاء فيػػو(( ال فػػي بػػاب كىػػذا يػػدخؿ أيضن
الكجػػكه ؛ ألنَّػػو شػػبَّو الرجػػؿ األكؿ بالكػػافر ، كالثػػاني بػػالمؤمف ، فالعبلقػػة بينيمػػا 

 .  عبلقة تشبيو كمجاز ال عبلقة لفظ مشترؾ .
الكجػكه أفَّ الرجػاؿ فػي القػرآف الكػريـ ذكر أصػحاب كتػب الرجاؿ : -ٕ 

 عمى اثني عشر كجينا :
ػاالن كىأىذّْف ، كقكلو تعالى : )األكؿ : المشاة   جّْ يىػٍأتيكؾى ًرجى ًفي النَّاًس ًباٍلحى

اًمرو يىٍأًتيفى ًمف كيؿّْ فىجٍّ عىًميؽو  مىى كيؿّْ ضى  {ِّ(}الحج : كىعى
مىػى كقكلػو تعػالى : )الثاني : البعكلة ، أك األزكاج ،   ػاؿي قىكَّاميػكفى عى الرّْجى
 {ّْ(}النساء : النّْسىاء

بىػػػالثالػػػث : ذكػػػكر بنػػػي آدـ ، كقكلػػػو تعػػػالى : )  ػػػاالن كى ػػػا ًرجى ًثيػػػرنا  ثَّ ًمٍنييمى كى
ًنسىاء  {ُ(}النساء : كى

ػػػاؿه ييًحبُّػػػػكفى أىف الرابػػػع : أىػػػؿ مسػػػػجد قبػػػاء ، كقكلػػػو تعػػػػالى : )  ًفيػػػًو ًرجى
كاٍ   {َُٖ(}التكبة : يىتىطىيَّري
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كقكلػػو تعػػالى : أك الصػػابريف ، الصػػادقيف ، رجػػاؿ يعنػػي : الخػػامس :  
دىقيكا مىا) اؿه صى ٍؤًمًنيفى ًرجى مىٍيوً  ًمفى اٍلمي  {ِّ(}األحزاب : عىاىىديكا المَّوى عى

السػػػادس : رجػػػاؿ يعنػػػي : المحػػػافظيف عمػػػى أكقػػػات الصػػػبلة ، كقكلػػػو 
ػػبلةً تعػػالى : ) قىػػاـً الصَّ ػػف ًذٍكػػًر المَّػػًو كىاً  ػػارىةه كىال بىٍيػػعه عى ـٍ ًتجى ػػاؿه ال تيٍمًيػػيًي (}النكر : ًرجى

ّٕ} 
مىػػػالسػػػابع : رجػػػاؿ ، كىػػػـ المبلئكػػػة ، كقكلػػػو تعػػػالى : ) رىاًؼ ى األىٍعػػػكىعى

اؿه يىٍعًرفيكفى كيبلِّ   {ْٔ(}األعراؼ : ًبًسيمىاىيـٍ  ًرجى
أك المقيػػكريف الثػامف : رجػاؿ يعنػي المستضػػعفيف فػي األرض بمكػة ، 

ػػػػػػاء كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )مػػػػػػف مػػػػػػؤمني أىػػػػػػؿ مكػػػػػػة ،  ًنسى ٍؤًمنيػػػػػػكفى كى ػػػػػػاؿه مُّ لىػػػػػػٍكال ًرجى كى
 {ِٓ(}الفتح : مٍُّؤًمنىاته 

ا لىنىػا المسمميف ، كقكلو تعالى : )التاسع : رجاؿ يعني : فقراء  قىاليكا مى كى
االن كينَّا نىعيدُّىيـ مّْفى األٍشرىارً   {ِٔ(}ص : ال نىرىل ًرجى

مٍ العاشر : رجاؿ يعني : الرسؿ ، كقكلو تعالى : ) ا أىٍرسى مى نىا ًمػف قىٍبًمػؾى كى
االن ًإالٌ   {َُٗ(}يكسؼ :  ًرجى

ػػاؿه كى ، كقكلػػو تعػػالى : ) الحػػادم عشػػر : بعػػض مػػف الجػػفٌ  أىنَّػػوي كىػػافى ًرجى
اؿو مّْفى اٍلًجفّْ    {ٔ(}الجف : مّْفى األنًس يىعيكذيكفى ًبًرجى

نىػػػػػادىل الثػػػػػاني عشػػػػػر : الرجػػػػػاؿ يعنػػػػػي : الكفػػػػػار ، كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : ) كى
ـٍ ًبًسيمىاىيـٍ  االن يىٍعًرفيكنىيي ابي األىٍعرىاًؼ ًرجى                                                                                         (ُ){ْٖ(}األعراؼ : أىٍصحى

جعمػػكا الرجػػاؿ فػػي الكجػػو السػػابع بمعنػػى المبلئكػػة فػػي قكلػػو تعػػالى :   
مىى األىعٍ ) اؿه يىٍعًرفيكفى كيبلِّ كىعى ( قػاؿ ابػف الجػكزم نفسػو : ))كفػي ًبًسػيمىاىيـٍ  رىاًؼ ًرجى

الف : أحػػػدىما : أنَّيػػػـ مػػػف بنػػػي آدـ  ، كالثػػػاني : أنَّيػػػـ أصػػػحاب األعػػػراؼ قػػػك 
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ـ رجػػاؿ ، فكيػػؼ يػػ، قالػػو أبػػك مجمػػز ، كاعتيػػًرض عميػػو ،  فقيػػؿ : إنَّ    المبلئكػػة
 (ُ) تقكؿ مبلئكة ، فقاؿ : إنَّيـ ذككر كليسكا بإناث((

كجعمػػػػػكا الرجػػػػػاؿ فػػػػػي الكجػػػػػو الثالػػػػػث بمعنػػػػػى الػػػػػذككر ، كالػػػػػذككر مػػػػػف 
 مرادفات الرجاؿ ال مف كجكىو . 

ػػػػا المشػػػػاة ، كاألزكاج ، كأىػػػػؿ قبػػػػاء ، كالصػػػػادقكف ، كالصػػػػابركف ،  أمَّ
كالمحػافظكف عمػػى أكقػػات الصػبلة ، كالفقػػراء ، كالمستضػػعفكف ، كالمقيػػكركف ، 

رجػػػاؿ مػػػف المبلئكػػػة ، كالكفػػػار  كالرجػػػاؿ مػػػف الرسػػػؿ ، كالرجػػػاؿ مػػػف الجػػػف ، كال
                                                                                                                               مف كجكىو . تفيي مف صفات الرجاؿ كليسكما  جاء في باقي الكجكه ، 

ـ عمػػػى سػػػبعة أكجػػػو : قػػػاؿ الػػػدامغاني : ))تفسػػػير الغػػػبلالغػػػالـ  : -ٖ
يحيى بف زكريا ، كالمقتكؿ عمى يد الخضر عميػو السػبلـ ، كأصػحاب الكنػز ، 
سحاؽ بػف إبػراىيـ عمييػا السػبلـ ، كيكسػؼ عميػو السػبلـ ، كعيسػى بػف مػريـ  كا 

 عميو السبلـ ، كالخادـ في الجنة .
فكجػػو منيػػا : الغػػبلـ يريػػد بػػو يحيػػى بػػف زكريػػا ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة 

كىًريَّا ًإنَّا نيبىشّْريؾى ًبغيبلـو اٍسميوي يىٍحيىىمريـ : )  {ٕ(}مريـ : يىا زى
كالكجو الثاني : الغبلـ ، يعني المقتكؿ عمى يد الخضر ، قكلو تعػالى 

ػػا اٍلغيػػػبلـي فىكىػػافى أىبىػػكىاهي ميٍؤًمنىٍيفً فػػي سػػكرة الكيػػؼ : ) { ككقكلػػػو َٖ(}الكيػػؼ : كىأىمَّ
تَّى ًإذىا لىًقيىا ) تعالى :  ا فىقىتىمىوي حى  {ْٕ(}الكيؼ : غيبلمن

كالكجػػو الثالػػث : الغبلمػػيف المػػذيف كػػاف الكنػػز ليمػػا ، قػػاؿ ا تعػػالى : 
ػا) كىػافى تىٍحتىػوي كىنػزه لَّييمى ًدينىػًة كى ػٍيًف ًفػي اٍلمى ٍيًف يىًتيمى (}الكيؼ كىأىمَّا اٍلًجدىاري فىكىافى ًلغيبلمى
 :ِٖ} 

تعػالى فػي سػكرة الػذاريات كالكجو الرابع : الغبلـ يعنػي إسػحاؽ ، قكلػو 
ًميـو : ) كهي ًبغيبلـو عى بىشَّري  {ِٖ(}الذاريات : كى
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كالكجػػو الخػػامس : الغػػبلـ يعنػػي يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ ، قكلػػو تعػػالى : 
ـٍ فىػأىٍدلىى دىٍلػكىهي قىػاؿى يىػا بيٍشػرىل ىىػػذىا غيبلىـه ) ػميكٍا كىاًردىىيػ اءٍت سىػيَّارىةه فىأىٍرسى (}يكسػؼ : كىجى

ُٗ} 
: الغبلـ يعني عيسى بف مريـ ، قكلو تعالى في سكرة  كالكجو السادس

ًكيِّػا }مريـ : ) ػا زى بًّْؾ الىىبى لىػًؾ غيبلمن ا أىنىا رىسيكؿي رى { قىالىػٍت أىنَّػى يىكيػكفي ُٗقىاؿى ًإنَّمى
ـٍ أىؾي بىًغيِّا لى ـٍ يىٍمسىٍسًني بىشىره كى لى  {َِ-ُٗ(}مريـ : ًلي غيبلـه كى

يىطيػػكؼي فػػي الجنػػة قكلػػو سػػبحانو : )كالكجػػو السػػابع : الغػػبلـ : الخػػادـ  كى
ـٍ ليٍؤليؤه مٍَّكنيكفه  ـٍ كىأىنَّيي ـٍ ًغٍممىافه لَّيي مىٍيًي    (ُ){((ِْ(}الطكر : عى

عمػى حداثػة  قاؿ ابف فارس : ))الغيف كالبلـ كالميـ أصؿ صحيح يدؿٌ 
 (ِ) كالجمع : ًغٍممة كًغمماف((...  كىىٍيج ، مف ذلؾ الغبلـ ، ىك الطارُّ الشارب

ػػػا ، كقيػػػؿ مػػػف كقػػػا ؿ الفيركزآبػػػادم : ))الغػػػبلـ : الطػػػارُّ الشػػػارب ، كالكيػػػؿ أيضن
))   (ّ) حيف يكلد إلى أف يشبَّ

جعؿ )غبلـ( في الكجو األكؿ بمعنى يحيى بف زكريػا فػي قكلػو تعػالى 
كىًريَّا ًإنَّا نيبىشّْريؾى ًبغيبلـو اٍسميوي يىٍحيىػى: ) ( ك)غػبلـ( اسػـ جػنس نكػرة ك)يحيػى( يىا زى

فػػػة ، فكيػػػؼ يصػػػح أف نجعػػػؿ النكػػػرة بمعنػػػى العمػػػـ المعرفػػػة ؟ى ككيػػػؼ عمػػػـ معر 
 يصح أف يككف المعنى أك التقدير : إنَّا نبشرؾ بيحيى اسمو يحيى ؟! 

كجعػػؿ الغػػبلـ فػػي الكجػػو الثػػاني يعنػػي المقتػػكؿ عمػػى يػػد الخضػػر فػػي 
ػٍؤًمنىٍيفً قكلو تعالى : ) ػا اٍلغيػبلـي فىكىػافى أىبىػكىاهي مي تَّػى ًإذىا لىًقيىػا )  ( كقكلػو تعػالى :كىأىمَّ حى
ػػػا فىقىتىمىػػػوي  ( أىػػػذا كجػػػو ؟! فمػػػك صػػػح لجػػػاز أف نجعمػػػو كجينػػػا لكػػػؿ مقتػػػكؿ ، غيبلمن

ككيؼ يصح إرادة ىذا الكجو ، ألنَّػو  كيػؼ ييعقىػؿ أف يكػكف التقػدير : حتػى إذا 
 لقيا المقتكؿ عمى يد الخضر فقتمو ؟! أييقتىؿ المقتكؿ ؟!

                                                 

(
ٔ

 . ٠ٖٕٕٚٓظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص  ٖٗ٘( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 .٠ٖٚ24ٕظش : اٌّفشداح ص  42ٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 .2ٗٔ/ٗ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 



527 

 

الغبلمػػيف المػػذيف كػػاف الكنػػز كجعػػؿ الغبلمػػيف فػػي الكجػػو الثالػػث يعنػػي 
كىػافى ليما ، في قكلو تعالى : ) ًدينىػًة كى ػٍيًف ًفػي اٍلمى ٍيًف يىًتيمى كىأىمَّا اٍلًجدىاري فىكىافى ًلغيبلمى

ػػػا أنَّػػػو جعػػػؿ مػػػا  عػػػف الغبلمػػػيف بمفظػػػو كمعنػػػاه ، إالٌ ( كقػػػد عبَّػػػر تىٍحتىػػػوي كىنػػػزه لَّييمى
كيًصؼ بو كجينا لو ، كلك جاز ىذا لجاز أف نجعؿ كؿ صفة كجينا لممكصكؼ 

 بيا 
كجعػػؿ )غػػبلـ( فػػي الكجػػو الرابػػع : بمعنػػى إسػػحاؽ فػػي قكلػػو تعػػالى : 

ًمػػيـو ) كهي ًبغيػػبلـو عى بىشَّػػري ( ك)غػػبلـ( اسػػـ جػػنس نكػػرة ك)إسػػحاؽ( عميػػو السػػبلـ عمػػـ كى
 نى العمـ المعرفة ؟ى معرفة ، فكيؼ يصح أف نجعؿ النكرة بمع

كجعػػؿ )غػػبلـ( فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػػى يكسػػؼ فػػي قكلػػو تعػػالى : 
ػػبلىـه ) ٍلػػكىهي قىػػاؿى يىػػا بيٍشػػرىل ىىػػػذىا غي ـٍ فىػػأىٍدلىى دى ػػميكٍا كىاًردىىيػػ ػػيَّارىةه فىأىٍرسى ػػاءٍت سى ( ككػػذلؾ كىجى

)غبلـ( ىنا اسـ جنس نكرة ك)يكسؼ( عميو السبلـ عمـ معرفة ، فكيػؼ يصػح 
ػػبلىـه نكػػرة بمعنػػى العمػػـ المعرفػػة ؟! كالػػذم قػػاؿ : )أف نجعػػؿ ال ( يىػػا بيٍشػػرىل ىىػػػذىا غي

رجؿ غريب عنػو ال يعػرؼ مػا اسػـ ىػذا الغػبلـ ، كال يعػرؼ مػف ىػك كمػا نسػبو 
كما قصتو ، فكيؼ يصح أف يككف التقدير أك المعنػى : يػا بشػرل ىػذا يكسػؼ 

كز مػػف ؟! يػػا سػػبحاف ا ، فقػػد أجػػاز أصػػحاب كتػػب الكجػػكه كػػؿ شػػيء ال يجػػ
 أجؿ اختبلؽ الكجكه 

ككػػػذلؾ يقػػػاؿ الكػػػبلـ نفسػػػو عنػػػدما جعػػػؿ فػػػي الكجػػػو السػػػادس )غػػػبلـ(  
بّْػػًؾ الىىػػبى لىػػًؾ يعنػػي عيسػػى بػػف مػػريـ فػػي قكلػػو تعػػالى : ) ػػا أىنىػػا رىسيػػكؿي رى قىػػاؿى ًإنَّمى

ًكيِّػػػػا } ػػػػا زى ـٍ أى ُٗغيبلمن لىػػػػ ػػػػره كى ـٍ يىٍمسىٍسػػػػًني بىشى لىػػػػ ػػػػبلـه كى ؾي { قىالىػػػػٍت أىنَّػػػػى يىكيػػػػكفي ًلػػػػي غي
 {َِ-ُٗ(}مريـ : بىًغيِّا

الغػبلـ اسػػـ جػػنس ، لفػػظ عػػاـ يصػػح أف ييطمىػػؽ عمػػى الطػػارّْ الشػػارب ، 
و قػد أريػد منػو كالشاب ، كالكيؿ ، كيدخؿ في ىذا المعنػى العػاـ ، فمػك صػحَّ أنَّػ

فػػػػػي الكجػػػػػو األكؿ ، كالرابػػػػػع ، كالخػػػػػامس ، جػػػػػاء ف ، كمػػػػػا األعػػػػػبلـ المػػػػػذككرك 
ريػػػػؽ دراسػػػػتيا دراسػػػػة معككسػػػػة ؛ ألفَّ ، فيػػػػي أكجػػػػو مختمقػػػػة عػػػػف طكالسػػػػادس 
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القرآف الكريـ لـ ييسْـّ الغبلـ بيؤالء األعبلـ ، ليككنكا أكجينا لػو ، كمػا فعػؿ مىػف 
نَّمػػػا سػػػمَّى كػػػؿ عمػػػـ منيػػػا بػػػالغبلـ ؛ فيػػػي  ىػػػك ًمػػػف أصػػػحاب كتػػػب الكجػػػكه ، كا 

يػا ، ىػذا جميعيا كجو كاحد ؛ ألنَّيا جميعيا بمعنى الغػبلـ كلػيس الغػبلـ بمعاني
الٌ إف صػ فػػإفَّ الغػبلـ يعنػػي الغػػبلـ بعينػو أينمػػا جػاء فػػي القػػرآف  ح مػػا ادعػاه ، كا 

الػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ فسػػاد معنػػى الكػػريـ ، كجعمػػو بمعانييػػا ييعػػدُّ تحريفنػػا لداللتػػو ، ك 
 .التركيب عند جعؿ الغبلـ بتقدير معاني الكجكه التي نيسبٍت إليو 

ػػا المقتػػكؿ عمػػى يػػد الخضػػر عميػػو السػػبلـ ،  كالغبلمػػاف المػػذاف كػػاف أمَّ
الكنز ليما ، كالخادـ في الجنة ، كمػا جػاء فػي بػاقي األكجػو فيػي مػف صػفات 

 الغبلـ كليست مف كجكىو .
 جعؿ المفظ بمعاني المجاز والكناية: السادسة الطريقة 

 (ُ)مف المعمكـ أفَّ المعاني المجازية كالكنايات كما تكسَّع العرب فيو
، بؿ  المكضكعة لو تمثؿ المعاني األصمية العمى المفظ ، ك دخيمة  معاف

فػ))المشترؾ المفظي : يجب كجكد قرينة تمنع أف يراد منو معناه األصمي ، 
كال يدخؿ المجاز  (ِ)ىك كؿ كممة ليا عدة معاف حقيقية غير مجازية((

حقيقة  تإذا أصبح ضمف كجكه المفظ المشترؾ إالٌ كالكناية كما تيكسّْع فيو 
لذلؾ ال يصح إدخاليا في باب الكجكه  (ّ)نيسي أصمياا ك لكثرة استعمالي

ف طريؽ األكؿ : أنَّيا معاف دخيمة ، كالثاني : أنَّيا تككف مختمقة ع ألمريف :
كجكه األلفاظ ما كاف مف مف أمثمة ىذه الطريقة ، ك  دراستيا دراسة معككسة

 اآلتية :

                                                 

(
ٔ

( ٕ٘ان يشق ة١ٓ ٘زٖ اٌّظطذاح اٌثالثج ، ٚلذ ٔجّع ة١ٕٙا ةّظطٍخ اٌّجةاص عٍةٝ عةت١ً 

 اٌذغ١ٍب .

(
ٕ

 . 2ٙٗ/2( ِٛعٛعج عٍَٛ اٌٍغج اٌعشة١ج 

(
ٖ

 . 2ٓٗ/2ِٚٛعٛعج عٍَٛ اٌٍغج اٌعشة١ج  2ٕٖ( ٠ٕظش : يظٛي يٟ يمٗ اٌعشة١ج ص 
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قاؿ الحيرم : ))باب اإلثخاف عمى كجييف ، أحدىما : اإلثخاف : -ٔ
تَّى ييٍثًخفى ًفي  الغمبة ، كقكلو تعالى : )مىا كىافى ًلنىًبيٍّ أىف يىكيكفى لىوي أىٍسرىل حى

 { ٕٔاألىٍرًض(}األنفاؿ : 

ـٍ فىشيدُّكا  نتيميكىي تَّى ًإذىا أىٍثخى كالثاني : اليزيمة كاألسر ، كقكلو تعالى : )حى
ثىاؽى(}  (ِ)كمثؿ ىذا قاؿ الدامغاني  (ُ){((ْمحمد : اٍلكى

قاؿ ابف فارس : ))الثاء كالخاء كالنكف يدؿ عمى رزانة الشيء في 
تَّى ييٍثًخفى ًفي ...ًثقىؿ كقد أثخنتو ، أم : أثقمتو ، قاؿ ا تعالى : )حى

كقاؿ ...  { كذلؾ أفَّ القتيؿ قد أيثًقؿ حتى ال حراؾ لؤٕاألىٍرًض(}األنفاؿ : 
يقاؿ لؤلعزؿ الذم ال سبلح معو : ثخيف ، كىك قياس الباب ؛ ألفَّ قكـ : 

ف الشيء ، فيك  (ّ) حركتو تقؿُّ خكفنا عمى نفسو(( كقاؿ الراغب : ))ثىخي
ميظ فمـ يىًسٍؿ ، كلـ يستمر ذىابو ، كمنو استعير قكليـ : أثخنتو  ثخيف : إذا غى

تَّى ضربنا كاستخفافنا ، قاؿ ا تعالى : )مىا كىافى ًلنىبً  يٍّ أىف يىكيكفى لىوي أىٍسرىل حى
))كثخف جيشو عمى كقاؿ الحمبي :  (ْ){((ٕٔييٍثًخفى ًفي األىٍرًض(}األنفاؿ : 

االستعارة في ثخانة الثكب كالعسؿ كنحكىما ، كما يقاؿ : ثخف الشراب يثخف 
ا : التشديد ، ... إذا لـ يسؿ كعسر صٌبو ثخانة فيك ثخيف :  كاإلثخاف أيضن

المرض ، أم : اشتد عميو ، كأثخنتو الجراحة ، تمكنت منو ،  كمنو أثخنو
(}محمد :  ـٍ نتيميكىي تَّى ًإذىا أىٍثخى   (ٓ){ أم : بالغتـ في قتميـ((ْكمنو )حى

                                                 

 ََُ( كجكه القرآف ص ُ)

 ٕٔ( ينظر : الكجكه كالنظائر ص ِ)

 ُّٕ-ُّٔ( مقاييس المغة ص ّ)

 ْٖ( المفردات ص ْ)

 ِٕٔ/ُ( عمدة الحفاظ ٓ)
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فقد بيَّف أىؿ المغة المعنى األصمي كالمغكم لئلثخاف ، كالقرآف الكريـ 
ؼ حركتيـ استعار ىذا المفظ كمعناه لمتعبير عما يثقؿ أعداء اإلسبلـ كيضع

 ، قتاالن  سبب كاف ؛ لذلؾ جاز عمى حد سكاء أف يقاؿ : أثخنَّا أعداءنا ألمٌ 
كضربنا ، أك أثخنَّاىـ أسرنا ، أك أثخنَّاىـ حصارنا ، أك أثخنَّاىـ  أك أثخنَّاىـ قتبلن 

خكفنا كرعبنا ، أك أثخنَّاىـ ىمِّا كغمِّا ، فقد استعير اإلثخاف لكؿ ما يمكف أف 
ضعاؼ شككة أعداء ا كالديف ، يككف سببنا لتقك  ية شككة المسمميف ، كا 

فيككف كجيا اإلثخاف المذككراف يدخبلف في باب المجاز كاالستعارة ال في 
باب الكجكه ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ القرآف الكريـ عبَّر عف الكجو 

ا عف الكجو الثاني باإلثخاف ، أم : أفَّ  الغمبة ،  األكؿ باإلثخاف ، كعبَّر أيضن
كالكجكه الحقيقية  كاليزيمة كاألسر ، يعداف مف أنكاع اإلثخاف ال مف كجكىو ، 

ىي التي ال تككف عبلقتيا بالمفظ عبلقة  الشيء بأنكاعو ، كىي مع ذلؾ لك 
صحت إرادة ىذيف الكجييف فيما كجياف مختمقاف عف طريؽ دراستيما دراسة 

ثخاف بيما ، ليككنا كجييف لو ، كما معككسة ؛ ألفَّ القرآف الكريـ لـ يسْـّ اإل
منيما باإلثخاف ،  بؿ سمَّى كبلِّ فعؿ مىف ىما ًمف أصحاب كتب الكجكه ، 

فيما جميعنا كجو كاحد ؛ ألنَّيما جميعنا بمعنى اإلثخاف كليس اإلثخاف 
 بمعنيييما .

كيعدُّ ىذا مف التحريؼ ، كىك قمب المعنى في باب المجاز ، ذلؾ 
 الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز بجعؿ المجاز بمعنى

 ذكر ابف الجكزم ))أفَّ البرؽ في القرآف عمى كجييف : : البرؽ -ٕ
أحدىما : نكر السحاب ، كمنو قكلو تعالى : )ًفيًو ظيميمىاته كىرىٍعده 

بىٍرؽه(}البقرة :   { ُٗكى
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يىٍخطىؼي كالثاني : نكر اإلسبلـ ، كمنو قكلو تعالى : )يىكىادي اٍلبىٍرؽي 
(}البقرة :  ـٍ ارىىي                                                                 (ُ) {((َِأىٍبصى

قاؿ ابف فارس : ))الباء كالراء كالقاؼ أصبلف تتفرَّع الفركع منيما ، 
أحدىما : لمعاف الشيء ، كاآلخر : اجتماع السكاد كالبياض في الشيء ، كما 

يقاؿ : بىرىؽى كرعد ...  مجاز ، كمحمكؿ عمى ىذيف المعنييفبعد ذلؾ فكٌمو 
ا)بفتح راء برؽ( كاإلنساف إذا بقي كالمتحيّْر ، قيؿ : بىًرؽى بصريه  ... أيضن

)بكسر الراء(  فيك بىًرؽه فًزعه مبيكت ، ككذلؾ تفسير مف قرأىا : )فىًإذىا بىًرؽى 
()القيامة :  ري : بىرىؽى ، بفتح الراء فإنَّو  { بكسر الراء ، فأمَّا مف قرإٔاٍلبىصى

 (ِ)((يممع مف شدة شخكصويقكؿ : تراه 
كقاؿ أبك منصكر األزىرم : ))كمف قرأ )بىًرؽى( بكسر الراء ،  
فمعناه : تحيَّر ، يقاؿ : بىًرؽى الرجؿ يبريؽ بىٍرقنا : إذا رأل البرؽ فتحيَّرى ، كما 

تحيَّر ، كبىًقرى )بكسر يقاؿ : أًسدى الرجؿي )بكسر السيف( : إذا رأل األسد ف
مف قرأ )بىرىؽى( بفتح الراء فيك مف بىرىؽى ... ك  القاؼ( : إذا رأل بقرنا كثيرنا فتحيَّر

يبريؽ بريقنا : شىخىصى فبل يطرؼ )أم : فبل يغتمض( مف شدة الفزع 
( بكسر الراء تحيَّر فزعنا ، كأصمو (ّ)األكبر(( ري كقاؿ الزمخشرم : )))بىًرؽى اٍلبىصى
( بفتح  مف بىًرؽى  ري الرجؿي إذا نظر إلى البرؽ فىديًىشى بصره ، كقرئ )بىرىؽى اٍلبىصى

الراء ، أم : لمعى مف شدة شخكصو((
كقاؿ ابف عاشكر : ))ك)بىًرؽى( قرأه  (ْ)

                                                 

 ٕٔ( نزىة األعيف ص  ُ)

 ْٖ-ِٖ( مقاييس المغة ص  ِ)

ك))شىخىصى   (ّ)((ْٗٗكينظر : تفسير غريب القرآف ص  ُٔٓ( معاني القراءات ص  ّ)
ا رفعو فمـ يطًرؼ )أم : فمـ يغتمض(  الرجؿي ببصره عند المكت يشخص شخكصن

 ّٔ/ٖلساف العرب  شخكص البصر إرتفاع األجفاف إلى فكؽ ، كتحديد النظر كانزعاجو((ك 

 ٕٔٓ/َُكينظر : الدر المصكف  ْٕٔ/ْ( الكشاؼ  ْ)
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الجميكر بكسر الراء ، كمعناه : ديًىشى كبيًيتى ، يقاؿ بىًرؽى يىبرىؽ فيك بىًرؽه مف 
نَّما أيسًند في اآلية إلى البصر عمى باب فرح ، فيك مف أحكاؿ اإلنساف ، ك  ا 

ص خي سبيؿ المجاز العقمي ، تنزيبل لو منزلة مكاف البرؽ ؛ ألنَّو إذا بيًيتى شى 
كقرأ نافع كأبك جعفر بفتح الراء مف البريؽ بمعنى الممعاف ، أم : ... بصره

سناده إلى  لمىعى البصري مف شدة شخكصو ، كمضارعو يبريؽي بضـ الراء ، كا 
يقة ، كمآؿ معنى القراءتيف كاحد ، كىك الكناية عف الفزع كالرعب البصر حق

اري الًَّذيفى  ةه أىٍبصى ؽُّ فىًإذىا ًىيى شىاًخصى كقكلو تعالى : )كىاٍقتىرىبى اٍلكىٍعدي اٍلحى
كا(}األنبياء :    (ُ){((ٕٗكىفىري

كجعؿ ابف الجكزم البرؽ في الكجو الثاني بمعنى نكر اإلسبلـ في 
(قكلو تعالى :  ـٍ ارىىي في الحقيقة جعؿ نكر  كالمراد )يىكىادي اٍلبىٍرؽي يىٍخطىؼي أىٍبصى

كالبرؽ لفظ مجازم إذا صحَّ ىذا الكجو ، كيعدُّ ىذا ، اإلسبلـ بمعنى البرؽ 
مف التحريؼ ، كىك قمب المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى 

مف جية كمف جية الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز ، ىذا 
لو إلى حقيقة ،  أخرل فإفَّ البرؽ لفظ مجازم كجعؿ نكر اإلسبلـ كجينا لو يحكّْ

 كفي ذلؾ يقع الخمط بينيما ، كالتحريؼ لداللة كؿ منيما .
ذكر أىؿ الكجكه لمثمرات في القرآف الكريـ أربعة الثمرات : -ٖ

 أكجو :

عالى : الكجو األكؿ : الثمرات تعني األكالد الصغار كقكلو ت
نىٍقصو مّْفى األىمىكىاًؿ كىاألنفيًس كىالثَّمىرىاًت  كًع كى كٍؼ كىاٍلجي ـٍ ًبشىٍيءو مّْفى اٍلخى نَّكي لىنىٍبميكى )كى

(}البقرة :  اًبًريفى بىشًّْر الصَّ  { ُٓٓكى
الكجو الثاني : الثمر كالثمرات يعني الثمر بعينو كالثمرات بعينيا ، 

ًمف ثىمىرىاًت ِْ(}الكيؼ : كقكلو تعالى : )كىأيًحيطى ًبثىمىًرهً  { كقكلو تعالى : )كى

                                                 

 ُّٗ/ِٗ( التحرير كالتنكير  ُ)
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سىننا ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىةن لّْقىٍكـو  ًرٍزقنا حى النًَّخيًؿ كىاألىٍعنىاًب تىتًَّخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كى
(}النحؿ :   {       ٕٔيىٍعًقميكفى

الكجو الثالث : الثمرات يعني رزؽ النحؿ مف النكر كالكرد خاصة ، 
{ يعني األزىار كاألنكار  ٗٔ)ثيَـّ كيًمي ًمف كيؿّْ الثَّمىرىاًت(}النحؿ :  كقكلو تعالى :

  .كالكرد 
كىافى  الكجو الرابع :  الثيمير بضمتيف ، يعني الماؿ ، كقكلو تعالى : )كى
اًكريهي أىنىا أىٍكثىري ًمنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنا(}الكيؼ  اًحًبًو كىىيكى ييحى : لىوي ثىمىره فىقىاؿى ًلصى

ّْ }(ٔ)   
قاؿ ابف فارس : ))الثاء كالميـ كالراء أصؿ كاحد ، كىك شيء يتكلَّد  

عف شيء متجمّْعنا ثـ ييحمىؿ عميو غيره استعارة ، فالثَّمىر معركؼ ، يقاؿ ثىمىرىة 
)) ، كثىمىره ، كًثماره ، كثيميره
))كالثىمىر : اسـ لكؿ ما ييتطعَّـ مف أعماؿ  (ٕ)

كالثمر ييكنَّى عف الماؿ ...  الشجر، الكاحدة ثىمىرىة ، كالجمع : ًثمار ، كثمرات
(}الكيؼ :  كىافى لىوي ثىمىره { كيقاؿ : ّْالمستفاد ، كعمى ذلؾ حمؿ ابف عباس )كى

لعمـ ثمَّر مالو ، كيقاؿ لكؿ نفع يصدر عف شيء ثمرتو ، كقكلؾ : ثمرة ا
))كالثىمىر : حمؿ األشجار ، كاحدتو ثىمىرة ، ثـ يجمع عمى  (ٖ) العمؿ الصالح((

ثمار ، ثـ يجمع ثمار عمى ثيمير بضمتيف ، ثـ يخفؼ جكازنا بتسكيف ثانيو ، 
كقيؿ : الثمار ...  كقيؿ : الثيمير بضمتيف ىك الماؿ ، كبفتحتيف حمؿ الشجر

 (ٗ)لآلخر(( كالثىمىر بمعنى كاحد ، ليس أحدىما جمعنا
                                                 

 َُٓ-ُْٗكالكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمػػػػدامغاني  ُّٕ( ينظػػػػر : كجػػػػكه القػػػػرآف لمحيػػػػرم ص  ُ)
                                                                                  ّّٗ/ِكبصائر ذكم التمييز 

                                                                                 ُِْ( مقاييس المغة ص ِ)

                                                                             َْْ-ّّٗ/ِكينظر : بصائر ذكم التمييز  ٖٔ( المفردات ص  ّ)

                                                                              ِٖٓ/ُ( عمدة الحفاظ  ْ)
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، كىذا  ىار كالكرداألنكار كاألز جعمكا الثمرات في الكجو الثالث بمعنى 
 . مف أنكاعياتعدُّ الكجو يعني الثمرات بعينيا ؛ ألفَّ األنكار كاألزىار كالكرد 

، ات بعينيا الثمرات في الكجو الثاني يعني الثمر  جعؿكتصريحيـ ب
في الكجو ، ذلؾ بجعميا بطريقة المجاز  الكجييف اآلخريف مختمىقافيعني أفَّ 
 ، كجعميا في الكجو الرابع بمعنى الماؿ . لصغاربمعنى األكالد ااألكؿ 

جعؿ أىؿ الكجكه الثمرات كالقضية لـ تقؼ عند حدكد االختبلؽ ، فقد 
ـٍ ًبشىٍيءو  نَّكي لىنىٍبميكى في الكجو األكؿ بمعنى األكالد الصغار في قكلو تعالى : )كى

(مّْفى  اًبًريفى بىشًّْر الصَّ نىٍقصو مّْفى األىمىكىاًؿ كىاألنفيًس كىالثَّمىرىاًت كى كًع كى كٍؼ كىاٍلجي  اٍلخى
الثمرات قكالف : مف المراد أٌف صفكة ما جاء في كتب المغة كالتفسير ك 

األكؿ : أنَّيا تعني الثمرات بعينيا ، كىذا قكؿ ابف عباس ، كالثاني : أٌف 
  (ٔ)ألفَّ كلد الرجؿ ثمرة قمبو ، كىذا قكؿ الشافعيالمراد منيا األكالد ؛ 
كىافى  كجعمكا الثىمىر في الكجو الرابع بمعنى الماؿ في قكلو تعالى : )كى

اًكريهي أىنىا أىٍكثىري ًمنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنا( كقد ذكر أىؿ  اًحًبًو كىىيكى ييحى لىوي ثىمىره فىقىاؿى ًلصى
منيما يعني :  كالميـ كبضميما سكاء ، في أفَّ كبلِّ  المغة أفَّ الثىمىر بفتح الثاء
  (ٕ)حمؿ الشجر ، أك الماؿ

 ) كىافى لىوي ثىمىره كجاء في كتب التفسير أفَّ لمثمر في قكلو تعالى : )كى
 ثبلث قراءات :

 األكلى : ثىمىر )بفتحتيف( : قراءة عاصـ ، كأبي جعفر ، كيعقكب 
 كالثانية : ثيٍمر)بضـ الثاء كتسكيف الميـ( قراءة أبي عمرك 

                                                 

كأنكار  ُِّ/ِكالجامع ألحكاـ القرآف  ُُْ/ُكزاد المسير  ِّٔ/ُ( ينظر : الكسيط  ُ)
                                                                             ٕٖكمدارؾ التنزيؿ ص  ُُٓ/ُالتنزيؿ 

                                                                           ّٖ/ّكلساف العرب ْٖٓ/ُتيذيب المغة ك  ُُٗالعيف ص  ينظر: ( ِ)
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كالثالثة : ثيمير )بضمتيف( قراءة الباقيف ، كفي تقسير الثمر في اآلية 
 بقراءاتيا الثبلث أربعة أقكاؿ 

 األكؿ : أنَّيا تعني حمؿ الشجر ، أم : الثمر بعينو 
 الثاني : أنَّيا تعني النقديف مف الذىب كالفضة بخاصة 

 الثالث : أنَّيا تعني الماؿ بأنكاعو كصنكفو كافة  
الرابع : أنَّيا ال تعني الثمر ، بؿ األصكؿ التي فييا الثمر أك 

                                                            (ٔ)األصكؿ التي تحمميا
كمف جعؿ الثمر في اآلية بمعنى الماؿ فيك مف قكليـ : ))ثمَّر ا 

مشتقِّا مف اسـ الثمرة عمى سبيؿ المجاز أك االستعارة ؛ ...  لو : إذا كثرما
    (ٕ)ألفَّ األرباح كعفك الماؿ يشبياف ثمر الشجر((

لفظ مجازم ، فيككف المراد جعؿ في الكجييف كالثمر الثمرات كبل ف
كجعؿ الماؿ بمعنى األكالد بمعنى الثمرات ، ال جعؿ الثمرات بمعنى األكالد ، 

فالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّا الثمر ، ال جعؿ الثمر بمعنى الماؿ ، 
غير ظاىر ، ىك أنَّيـ قمبكا المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز 
بمعنى الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز ، ىذا مف جية كمف 

في الكجو األكؿ ،  كر القكؿ األكؿ ،جية أخرل فإفَّ أىؿ الكجكه قد أخفكا ذ
ر فإخفاء الرابع ،  ؿ الثبلثة في الكجواكأخفكا األقك  عدـ اإلشارة ك األقكاؿ األيخى

 خيانة عممية في تفسير كتاب ا    ييعىدُّ  اكالقائميف بي اييإل

                                                 

كمعاني القػرآف  ِْٖ-ِّٖ/ُٓكجامع البياف لمطبرم  ِٖٖ/ِ( ينظر : تفسير مقاتؿ  ُ)
عرابػػػو لمزجػػػاج   َْْ/ّكالحجػػػة فػػػي عمػػػؿ القػػػراءات السػػػبع ألبػػػي عمػػػي النحػػػكم  ِِّ/ّكا 

اد المسػػػػػير البػػػػػف الجػػػػػكزم كز  ُٔٓ/ّكالمحػػػػػرر الػػػػػكجيز البػػػػػف عطيػػػػػة  ّٗٔ/ِكالكشػػػػػاؼ 
ٓ/َُِ                                                                            

                                                    ٓٔ/ُٓ( التحرير كالتنكير  ِ)
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ذكر الدامغاني كابف الجكزم أفَّ الثياب في القرآف الكريـ الثياب : -ْ
 عمى أربعة أكجو :

ًثيىابىؾى  األكؿ : الثياب بمعنى القمب ، كقكلو تعالى : )كى
 {  ْفىطىيٍّْر(}المدثر : 

كا قيطّْعىٍت  الثاني : الثياب تعني القميص ، كقكلو تعالى : )فىالًَّذيفى كىفىري
ـي(}الحج :  ًمي ـي اٍلحى ؤيكًسًي ـٍ ًثيىابه مّْف نَّارو ييصىبُّ ًمف فىٍكًؽ ري  {  ُٗلىيي

تعني الرداء ، كقكلو تعالى : )كىاٍلقىكىاًعدي ًمفى النّْسىاء  الثالث : الثياب
اتو  ٍعفى ًثيىابىييفَّ غىٍيرى ميتىبىرّْجى نىاحه أىف يىضى مىٍيًيفَّ جي ا فىمىٍيسى عى البلًتي ال يىٍرجيكفى ًنكىاحن

ًميـه(}النكر :  ٍيره لَّييفَّ كىالمَّوي سىًميعه عى  { ًَٔبًزينىةو كىأىف يىٍستىٍعًفٍففى خى
ـٍ ًثيىابي سينديسو ال اًليىيي رابع : الثياب المعركفة ، كقكلو تعالى : )عى

ٍستىٍبرىؽه(}اإلنساف :  ٍضره كىاً  عيكفى ًثيىابىكيـ مّْفى ُِخي { كقكلو تعالى : )كىًحيفى تىضى
  (ٔ){ٖٓالظًَّييرىًة(}النكر : 

الثياب في الكجو الرابع بمعنى الثياب المعركفة ، أم : يما جعم
ٍستىٍبرىؽه( كقكلو الثياب بعيني ٍضره كىاً  ـٍ ًثيىابي سينديسو خي اًليىيي ا في قكلو تعالى : )عى

عيكفى ًثيىابىكيـ مّْفى الظًَّييرىًة( دليؿ عمى أفَّ الثياب ليست مف  تعالى : )كىًحيفى تىضى
ا بيا ، كيعدُّ ركة األلفاظ المشت ؛ ألفَّ ىذا يعني أفَّ لمثياب معنى مستقبلِّ خاصِّ
قر  و المنسكبة إلييا ال تعني الثياب بعينيا ، بؿ كجارنا بأفَّ معاني األاعترافنا كا 

ر ،   فيي إذف أكجو مختمقة اختمقاىا بطريقتيف : تعني معاني أيخى
جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الثياب األكلى : طريقة المجاز ، فقد 

ٍعؿي  ًثيىابىؾى فىطىيٍّْر( كجى في الكجو األكؿ بمعنى القمب ، في قكلو تعالى : )كى
الثياب بمعنى القمب يدخؿ في باب المجاز ، فالقكؿ بيذا الكجو يجعؿ الثياب 

                                                 

كمنتخػػب  ٖٖ-ٕٖكنزىػػة األعػػيف ص  ُْٕ( ينظػػر : الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص  ُ)
  ٖٖ-ٕٖقرة العيكف ص 
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ا لفظنا مجازيِّا ، كالقمب لفظنأ حقيقيِّا ، ، كالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّ 
غير ظاىر ، ىك أنَّيما قمبا المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز 

 بمعنى الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز 
جعبل الثياب في الكجو الثاني بمعني الثانية : طريقة الترادؼ ، فقد 

ـٍ ًثيىابه مّْ  كا قيطّْعىٍت لىيي ف نَّارو ييصىبُّ القميص ، في قكلو تعالى : )فىالًَّذيفى كىفىري
ـي( كقد فسَّر بعض المفسريف الثياب بالقميص ال عمى  ًمي ـي اٍلحى ؤيكًسًي ًمف فىٍكًؽ ري
نَّما قاؿ ذلؾ  أنَّو يعني القميص بعينو ، كما ىك حاصؿ في كتب الكجكه ، كا 
عمى سبيؿ التفسير ، كعمى أفَّ القميص مرادؼ لمثياب قريب مف معناه ، قاؿ 

( يقكؿ الطبرم : ))كقكلو ت ـٍ ًثيىابه مّْف نَّارو كا قيطّْعىٍت لىيي عالى : )فىالًَّذيفى كىفىري
تعالى ذكره : فأمَّا الكافر با منيما فإنَّو ييقطَّع لو قميص مف نحاس مف نار 

( َََ، كما حدثنا القاسـ ـٍ ًثيىابه مّْف نَّارو كا قيطّْعىٍت لىيي عف مجاىد )فىالًَّذيفى كىفىري
عٍت لو ثياب مف نار ، كالمؤمف يدخمو ا الجنَّة تجرم مف قاؿ : الكافر قيطّْ 
كا قيطّْعىٍت لىييـٍ َََتحتيا األنيار كعف سعيد في قكلو تعالى : )فىالًَّذيفى كىفىري

( قاؿ : ثياب مف نحاس(( ففسَّر الثياب بالقميص ، ثـ نقؿ (ٔ)ًثيىابه مّْف نَّارو
ر ، كأنَّثو جرير حيف أراد تفسير الثياب بالثياب  ))كالقميص معركؼ ، مذكَّ 

كالثياب جمع ثكب ، كىك مف ثابى بمعنى الرجكع كالعكد ،   (ٕ)بو الدرع((
فيك  (ٖ) كسمّْي الثياب مف ىذا الباب ))ألنَّو ييمبىس ثـ ييمبىس ، كيثاب إليو((

معنى عاـ ينطبؽ عمى كؿ ما يكرر المرء لبسو كيعكد إليو ))كالقميص ثكب 
فرج ، ييمبىس تحت الثياب ، كال يككف إاٌل مف قطف ، أك مخيط بكيمَّيف غير مي 

                                                 

  ُٕٓ-ُٔٓ/ُٕ( جامع البياف  ُ)

كتػػػػاج العػػػػركس  ُٖٗ/ُِكينظػػػػر : لسػػػػاف العػػػػرب  َّّْ/ّ( تيػػػػذيب المغػػػػة لؤلزىػػػػرم ِ)
ُٖ/ٕٔ  

 ُْْ( مقاييس المغة ص  ّ)
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فيذا ىك القميص ، ككما  (ٔ)كتاف ، كأمَّا مف الصكؼ فبل ، نقمو الصاغاني((
ىك معركؼ عند الناس اليكـ بيذا االسـ ، فيك غير الثياب كما تقدـ تفسيره 

القميص  كتعريفو ، فجعميا بمعناه تحريؼ لداللتيا ، فالثياب في اآلية ال تعني
، بؿ ىي الثياب بعينيا، كبمعناىا جاء تفسيرىا ، ففسَّركا قكلو تعالى : 
( أفَّ النار تيقطَّع ليـ كما تيقطَّع الثياب الممبكسة ـٍ ًثيىابه مّْف نَّارو )قيطّْعىٍت لىيي
(ٕ) 

مٍت ليـ مقطَّعات مف نار(( كقاؿ اآللكسي :  (ٖ)كقاؿ ابف كثير : ))أم : فيصّْ
ـ ذلؾ ، ككأفَّ شبَّو أعداد النار المحيطة بيـ بقطع ثياب ))أم : أعدَّ لي

ًعمٍت  (ٗ) كتفصيميا ليـ عمى قدر جثثيـ(( يٍت كجي ))كقاؿ األزىرم : أم : سيكّْ
كقيؿ : إفَّ ىذه الثياب مف نحاس ، أيذيب فصار كالنار ، كىي َََلبكسنا ليـ

فقصر الثياب عمى أنَّيا تعني القميص  (٘)السرابيؿ المذككرة في آية أخرل((
 بعينو كما جاء في كتب الكجكه تحريؼ لداللتيا في المغة كالتفسير 

كجعبل الثياب في الكجو الثالث بمعنى الرداء ، في قكلو تعالى : 
نىاحه أىف يىضى  مىٍيًيفَّ جي ا فىمىٍيسى عى ٍعفى )كىاٍلقىكىاًعدي ًمفى النّْسىاء البلًتي ال يىٍرجيكفى ًنكىاحن

ًميـه(  ٍيره لَّييفَّ كىالمَّوي سىًميعه عى اتو ًبًزينىةو كىأىف يىٍستىٍعًفٍففى خى  ًثيىابىييفَّ غىٍيرى ميتىبىرّْجى

                                                 

  ٕٔ/ُٖ( تاج العركس  ُ)

كالمحػػػػرر  ُْٔ/ّكالكشػػػػاؼ  ِّٔ/ّكسػػػػيط فػػػػي تقسػػػػير القػػػػرآف المجيػػػػد ( ينظػػػػر : ال ِ)
 ّْٕ/ٔكالبحػػػر المحػػػيط  ُِ/ُِكالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف  َّٓ/ٓكزاد المسػػػير  ُُْ/ْ

 ّٕٓكمدارؾ التنزيؿ ص  ٖٔ/ْكأنكار التنزيؿ 

 ََّ/ٓ( تفسير القرآف العظيـ  ّ)

 ُِٖ/ٗ( ركح المعاني  ْ)

 َٓٓ/ّ( فتح القدير  ٓ)
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َـّ اشتقاقو  قاؿ ابف فارس : ))كمما شذَّ عف الباب الرّْداء ، ما أدرم ًم
ف كاف الرّْداء لـ يتبيَّف البف فارس أصمو  (ٔ)، كفي أمّْ شيء قياسو(( كا 

تقاقو ، فقد بيَّف مىف بعده داللتو ، قاؿ ابف األثير الجزرم ))كفي حديث كاش
عمي رضي ا عنو : مىف أراد البقاء ، كال بقاء فميخفًّْؼ الرّْداء ، قيؿ : كما 
خفَّة الرّْداء ؟ قاؿ : قمَّة الدَّيف ، سيمّْيى رداءن ، لقكليـ : دىينؾ في ذمتي ، كفي 

ك مكضع الرّْداء ، كىك الثكب ، أك البيٍرد الذم عنقي ، كالـز في رقبتي ، كى
يضعو اإلنساف عمى عاتقو ، كبيف كتفيو فكؽ ثيابو ، كقد كثر في الحديث ، 

كسيمّْيى السيؼ ًرداء ؛ ألفَّ مىف تقمَّده ، فكأنَّو قد تردَّل بو((
فالرداء ما غطَّى  (ٕ)

فو األسفؿ النصؼ األعمى مف اإلنساف ، يقابمو اإلزار ، كىك ما غطىى نص
))كفي الحديث : قاؿ ا تبارؾ كتعالى : العظمة إزارم ، كالكبرياء 

فيذا ىك معنى الرداء ، كىك ما ييمبىس فكؽ الثياب كالجبة كالعباءة  (ٖ)ردائي((
، كيستر الجزء األعمى مف الجسـ ، كىك غير الثياب كما تقدـ تعريفيا 

ثياب كالرداء أفَّ الثياب معنى فجعميا بمعناه تحريؼ لداللتيا ، كالفرؽ بيف ال
عاـ يطمىؽ عمى كؿ ما يمبسو اإلنساف ، أمَّا الرداء فيك أحد أنكاعيا ؛ لذلؾ 
( بأنَّيا تعني الخمار  ٍعفى ًثيىابىييفَّ فسَّر مفسركف الثياب في قكلو تعالى : )أىف يىضى

                                                 

  ّٕٗ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُُْ-َُْ/ٔكينظػػػر : لسػػػاف العػػػرب  ُٓٔ/ُ( النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر  ِ)
 ٕٗ-ٖٕ/ّٖكتاج العركس 

كفي صحيح مسمـ قاؿ رسػكؿ ا صػمى ا  ٔٓ/ُ( النياية في غريب الحديث كاألثر  ّ)
 َٖٔٔرقـ الحديث  ُُْْعميو كسمـ : العز إزاره ، كالكبرياء رداؤه . ص 
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كفٌسرىا  (ٔ)، أك القناع ، أك الجمباب الذم يككف فكؽ الدرع ، أك الممحفة 
 (ٕ)آخركف بأنَّيا تعني الثياب الظاىرة 

فقصر الثياب عمى أنَّيا تعني الرداء بعينو كما جاء في كتب الكجكه 
 تحريؼ لداللتيا لغة كتفسيرنا

ناح كرد في الَجناح )بفتح الجيـ( : -٘ ذكر أىؿ الكجكه أفَّ الجى
 : أربعة أكجو  القرآف الكريـ عمى
ػػػا كقكلػػػو تعػػػالى : )، أك الجنػػػاب األكؿ : الجانػػػب الكجػػػو  كىاٍخًفػػػٍض لىييمى

نى   { ِْ(}اإلسراء : حى الذُّؿّْ ًمفى الرٍَّحمىةً اجى
كىالى كالكجػػػػو الثػػػػاني : الجنػػػػاح بعينػػػػو )جنػػػػاح الطيػػػػر( كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) 

ٍيوً  نىاحى  {ّٖ(}األنعاـ : طىاًئرو يىًطيري ًبجى
ـٍ ًإلىٍيػػػػػػػػػػػؾى الكجػػػػػػػػػػو الثالػػػػػػػػػػػث : العضػػػػػػػػػػػد ، كقكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى : ) كىاٍضػػػػػػػػػػػمي

نىاحى   {ِّ(}القصص : ؾى جى
ػػػػٍمـً فىػػػػاٍجنىٍح الكجػػػػو الرابػػػػع : الميػػػػؿ ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػكٍا ًلمسَّ نىحي ف جى كىاً 

 (ّ){ُٔ(}األنفاؿ : لىيىا
معنػػى مسػػتعار ، فاألصػػؿ  عمػػكا الكجػػو األكؿ بمعنػػى الجانػػب ، كىػػكج 

كىاٍخًفػٍض )في الجناح : أنَّو العضك الذم يطير بو الطائر ))كقكلو عػز كجػؿ : 
ػا  ػةً لىييمى نىػاحى الػذُّؿّْ ًمػفى الرٍَّحمى عمػى ضػػربيف ،  فاسػػتعارة ، كذلػؾ أنَّػو كػاف الػذؿٌ  (جى

ضرب يضع اإلنساف ، كضرب يرفعو ، كقصد في ىػذا المكػاف إلػى مػا يرفعػو 

                                                 

كالجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف  ِّٖ/ّكالكسػػػػيط  ُٖٗ-ُٕٗ/ُٖ( ينظػػػػر : جػػػػامع البيػػػػاف  ُ)
 ِّٕ/ُٖكالتحرير كالتنكير  ْٔٓ/ُْ، كالمباب في عمـك الكتاب  ُِٗ/ُِ

 َٕٗكمدارؾ التنزيؿ ص ُُْ/ْكأنكار التنزيؿ  ِْٖ/ّ( ينظر : الكشاؼ  ِ)

كنزىػة  ُٔٓلمػدامغاني ص كالكجػكه كالنظػائر  ُْٕينظر : كجكه القرآف لمحيػرم ص  ( ّ)
 ََْ/ ِكبصائر ذكم التمييز  ُٗاألعيف ص 
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نػػػاح ، فكأنَّػػو قيػػػؿ : اسػػتعمؿ الػػػذؿ الػػػذم  ، ال إلػػى مػػػا يضػػعو اسػػػتعار لفػػظ الجى
  (ُ) أجػػؿ رحمتػػؾ ليمػػػا((يرفعػػؾ عنػػد ا مػػف أجػػؿ اكتسػػػابؾ الرحمػػة ، أك مػػف 

ٍعػػؿي الجنػػاح فػػي  الكجػػو الثالػػث بمعنػػى العضػػد فيػػك مػػف بػػاب تشػػبيو  ككػػذلؾ جى
نػػاح ،  كالثالػػث يف األكؿفالعبلقػػة إذف بػػيف معنػػى الػػكجيالعضػػد بالجنػػاح ،  كالجى

 از ، ال عبلقة لفظ مشترؾ ككجكه .كمج  استعارةتشبيو ك عبلقة 
كىػػػذا ىػػػك معنػػػى ابػػػع ، فػػػي الكجػػػو الر كجعمػػػكا الجنػػػاح بمعنػػػى الميػػػؿ ، 

عمػى الميػؿ  ، قاؿ ابف فارس : ))الجػيـ كالنػكف كالحػاء أصػؿ كاحػد يػدؿٌ  مرادفو
، أم : ماؿ إليو ، كسمي الجناحاف جناحيف كالعيدكاف ، كيقاؿ : جنح إلى كذا 

  (ِ) لميميما((
نػػػػاح فػػػػي الكجػػػػو الثػػػػاني يعنػػػػي ، يعنػػػػي أٌف الجنػػػػاح بعينػػػػو  كجعميػػػػـ الجى

نػػػػػاح بعينػػػػػو ، فيػػػػػي إذف أكجػػػػػو مختمقػػػػػة  األكجػػػػػو الثبلثػػػػػة الباقيػػػػػة ال تعنػػػػػي الجى
بطريقتيف : بجعؿ الجناح بمعنييف مف معاني مجازاتو ، كجعمو بمعنى مػرادؼ 

                         مف مرادفاتو . 
ف كه أفَّ الحبػػؿ جػػاء فػػي القػػرآذكػػر أصػػحاب كتػػب الكجػػ الحبػػؿ : -ٙ 

 سة أكجو ىي :الكريـ عمى خم
ٍبػؿه مّْػف مَّسىدو الحبؿ بعينو : كقكلو تعالى : )-ُ  (}المسػد : ًفي ًجيػًدىىا حى

ٓ} 
ًميعنػػػػػػاالقػػػػػػرآف ، كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )-ِ   ٍبػػػػػػًؿ المٌػػػػػػًو جى (}آؿ كىاٍعتىًصػػػػػػميكٍا ًبحى

 {َُّعمراف : 
ػػػفى األمػػػاف كالعيػػػد ، كقكلػػػو تعػػػالى : )-ّ  ٍبػػػؿو مّْ ػػػٍف المٌػػػًو كىحى ٍبػػػؿو مّْ ًإالَّ ًبحى
 { أم عيد مف الناس .ُُِ(}آؿ عمراف : النَّاسً 

                                                 

 ََْ/ِكبصائر ذكم التمييز  ّْٕ/ُكعمدة الحفاظ  َُٓالمفردات ص  ( ُ)

 . ُٕٕمقاييس المغة ص  ( ِ)
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ػفى النَّػاسً اإلسبلـ : كقكلو تعالى : )-ْ  ٍبؿو مّْ ٍف الٌمًو كىحى ٍبؿو مّْ (}آؿ ًإالَّ ًبحى
 { كحبؿ ا في ىذا المكضع ىك اإلسبلـ .ُُِعمراف : 
ٍبػػػًؿ عػػػرؽ فػػػي العنػػػؽ ، كقكلػػػو تعػػػالى : )-ٓ  نىٍحػػػفي أىٍقػػػرىبي ًإلىٍيػػػًو ًمػػػٍف حى كى
ًريدً   (ُ){ُٔ(}ؽ : اٍلكى

))الحبؿ في التعارؼ : ىػك المفتػكؿ مػف الميػؼ أك القطػف أك الصػكؼ  
ًفي ًجيػًدىىا )قاؿ الراغب : ))الحبؿ معركؼ قاؿ عز كجؿ :  (ِ) أك نحك ذلؾ((
ػػػف مَّسىدو  ٍبػػػؿه مّْ { كشيػػػبّْو بػػػو مػػػف حيػػػث الييئػػػة حبػػػؿ الكريػػػد كحبػػػؿ ٓ(}المسػػػد : حى

ػؿ بػو العاتؽ ، كالحبؿ المستطيؿ مف ا لرمؿ ، كاستعير لمكصؿ كلكػؿ مػا ييتىكصَّ
ًميعنػػػاإلػػػى شػػػيء ، قػػػاؿ عػػػز كجػػػؿ : ) ٍبػػػًؿ المٌػػػًو جى (}آؿ عمػػػراف : كىاٍعتىًصػػػميكٍا ًبحى

{ فحبمو ىك الذم معو التكصؿ بو إليو مف القرآف كالعقؿ كغيػر ذلػؾ ممػا َُّ
ي قكلػػػو تعػػػالى : كقػػػاؿ الزمخشػػػرم فػػػ (ّ) إذا اعتصػػػمتى بػػػو أداؾ إلػػػى جػػػكاره((

ٍبػػػػػًؿ المٌػػػػػوً كىا) كأف يكػػػػػكف الحبػػػػػػؿ ( ))يجػػػػػػكز أف يكػػػػػكف تمثػػػػػيبلن ... ٍعتىًصػػػػػميكٍا ًبحى
 (ٓ) ))كيستعار الحبؿ لمديف كالعيد(( (ْ) استعارة((
فجعػػؿ الحبػػؿ بمعػػاني : القػػرآف ، كاألمػػاف كالعيػػد ، كاإلسػػبلـ ، كعػػرؽ  

العنؽ ، كاف عمى سبيؿ التشبيو كالتمثيؿ كاالسػتعارة ، أم : ىػي لمحبػؿ معػاف 
مجازية ، ككجكه المفظ المشترؾ يجب أف تكػكف معػاني حقيقيػة غيػر مجازيػة ، 

                                                 

كالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  ُِٓ-ُِْينظر : الكجكه كالنظػائر لمعسػكرم ص  ( ُ)
كبصػػػػائر ذكم التمييػػػػز  ّٗقػػػػرة العيػػػػكف ص  كمنتخػػػػب ٖٗ-ٕٗكنزىػػػػة األعػػػػيف ص  ُُٖ

ِ/ِْٔ-ِْٕ . 

 ٕٗنزىة األعيف ص  ( ِ)

 . ُُِالمفردات ص  ( ّ)

 . ّٖٔ/ُالكشاؼ  ( ْ)

 .ُْٕ/ّالتحرير كالتنكير  ( ٓ)
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قكلو تعػالى : كعندما جعؿ العسكرم الحبؿ في الكجو الثاني بمعنى القرآف في 
ًميعنا) ٍبًؿ الٌمًو جى لما فيػو مػف  : ))أم : بكتابو ، كسمَّاه حببلن  ( قاؿكىاٍعتىًصميكٍا ًبحى

كقػاؿ الحمبػي : ))الحبػؿ معػركؼ ، كجمعػو حبػاؿ ،  (ُ) تككيد الحجج كالبياف((
في ا ، كمنو سيمّْي كتاب ا حبؿ ... {ٔٔ(}طو : فىًإذىا ًحبىاليييـٍ قاؿ تعالى : )

ٍبػؿً )و تعالى : قكل َـّ بػالقرآف بػؿ  (ِ) (((المٌػوً  كىاٍعتىًصميكٍا ًبحى أم : أفَّ الحبػؿ لػـ ييسػ
سيمّْي القرآف بالحبؿ ، فاألكجػو  المػذككرة ال يصػح أف تكػكف أكجينػا لمحبػؿ مػف 

؛ ألنَّيػػا تعػػدُّ أكجينػػا مختمقػػة عػػف طريػػؽ دراسػػتيا دراسػػة معككسػػة ؛  جيػػة ثانيػػة 
حبؿ بالقرآف ، كالعيد ، كاإلسبلـ ، كعرؽ العنؽ ، كمػا فالقرآف الكريـ لـ يسْـّ ال

نَّما سمَّى كبلِّ فعؿ أصحاب  مف ىذه األمكر األربعة بالحبؿ ،  كتب الكجكه ، كا 
فيي إذف جميعيا كجو كاحد ، كىػك الحبػؿ الػذم لػيس لػو عمى سبيؿ المجاز ، 

اني الحقيقيػة غيػر معنػاه المعػركؼ ، كالػدليؿ عمػى ذلػؾ جعميػـ الحبػؿ مف المع
في الكجو األكؿ يعني الحبػؿ بعينػو ؛ ألٌنػو يعنػي أف األكجػو األربعػة الباقيػة ال 

بطريقػػػة جعػػػؿ الحبػػػؿ اختيًمقػػػت تعنػػػي الحبػػػؿ بعينػػػو ، فيػػػي إذف أكجػػػو مختمىقػػػة 
 بمعاني مجازاتو 

ي القرآف الكريـ ذكر أصحاب كتب الكجكه لمحمؿ ف الحمؿ :-ٚ 
 اثني عشر كجينا 

ٍمًكًو أىف  ـٍ ًنًبيُّييـٍ ًإفَّ آيىةى مي قىاؿى لىيي األكؿ : السَّكؽ ، كقكلو تعالى : )كى
كفى  بىًقيَّةه مّْمَّا تىرىؾى آؿي ميكسىى كىآؿي ىىاري ـٍ كى بّْكي ـي التَّابيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّ يىٍأًتيىكي

 {ِْٖقرة : تىٍحًمميوي اٍلمىآلًئكىةي(}الب
مىى  ـٍ عى ـٍ يىٍحًمميكفى أىٍكزىارىىي الثاني : في الذمة ، كقكلو تعالى : )كىىي

(}األنعاـ :  كفى ا يىًزري ـٍ أىالى سىاء مى  {ُّظيييكًرًى

                                                 

 .ُِٓالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 .ّٗٔ/ُعمدة الحفاظ  ( ِ)
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نىا  اء أىٍمري تَّى ًإذىا جى الثالث : الحمؿ بمتف السفينة ، كقكلو تعالى : )حى
فىارى التَّنُّكري قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمف ٍيًف اٍثنىٍيًف(}ىكد :  كى ٍكجى { أك اإلركاب َْكيؿٍّ زى

ـٍ ًفي  ٍمنىاكي مى عمى السفف ، كقكلو تعالى : )ًإنَّا لىمَّا طىغىى اٍلمىاء حى
اًريىًة(}الحاقة :   { ُُاٍلجى

ا تىٍحًمؿي كيؿُّ  ٍمؿ في البطف ، كقكلو تعالى : )الٌموي يىٍعمىـي مى الرابع : الحى
 {ٖأينثىى(}الرعد : 

ـٍ ًإلىى بىمىدو  الخامس : تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي الحمؿ عمى الدكاب كقكلو تعالى : )كى
ـٍ تىكيكنيكٍا بىاًلًغيًو ًإالَّ ًبًشؽّْ األىنفيًس(}النحؿ :   { ٕلَّ

السادس : األمر ، أك بمعنى اإليجاب كاإللزاـ ، أك العمؿ ، كقكلو 
مّْميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى  ثىؿي الًَّذيفى حي اًر يىٍحًمؿي تعالى : )مى ثىًؿ اٍلًحمى ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى

كا ًلمًَّذيفى آمىنيكا اتًَّبعيكا ٓأىٍسفىارنا(}الجمعة :  قىاؿى الًَّذيفى كىفىري { كقكلو تعالى : )كى
طىايىاىيـ مّْف شىٍيءو ًإنَّييـٍ لىكىاًذبيكفى  اًمًميفى ًمٍف خى مىا ىيـ ًبحى ـٍ كى طىايىاكي ٍلنىٍحًمٍؿ خى سىًبيمىنىا كى

لىييٍسأىليفَّ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عىمَّا كىانيكا ُِ} ـٍ كى ـٍ كىأىٍثقىاالن مَّعى أىٍثقىاًلًي لىيىٍحًمميفَّ أىٍثقىالىيي { كى
(}العنكبكت :  كفى  {ُّ-ُِيىٍفتىري

مَّالىةى  السابع : الحمؿ ما عمى الظير ، كقكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي حى
طىًب(}المسد :   {ْاٍلحى

مىيىا األنسىافي ًإنَّوي الثامف : الحمؿ يع مى ني القبكؿ ، كقكلو تعالى : )كىحى
(}األحزاب :  ييكالن  { أم : كقبميا ِٕكىافى ظىميكمنا جى

مىى  التاسع : الحمؿ يعني اإلمساؾ ، كقكلو تعالى : )كىاٍلمىمىؾي عى
اًنيىةه(}الحاقة :  ًئذو ثىمى ـٍ يىٍكمى بّْؾى فىٍكقىيي يىٍحًمؿي عىٍرشى رى اًئيىا كى { أم : يمسككف ُٕأىٍرجى

 العرش  
مَّالىةى  العاشر : الًحٍمؿ بعينو ، كقكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي حى

طىًب(}المسد :  { كما قاؿ الدامغاني ، أك حقيقة الحمؿ كما قاؿ ْاٍلحى
 الفيركزآبادم 



545 

 

مىى الًَّذيفى ًإذىا  الحادم عشر : المئكنة كالنفقة ، كقكلو تعالى : )كىالى عى
ا أىتىٍكؾى لً  ـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع مى لَّكٍا كَّأىٍعيينييي مىٍيًو تىكى ـٍ عى ا أىٍحًمميكي تىٍحًممىييـٍ قيٍمتى الى أىًجدي مى

(}التكبة :  ا يينًفقيكفى ننا أىالَّ يىًجديكٍا مى زى  { ِٗحى
اًؿ  بىؿ ، كقكلو تعالى : )كىأيٍكالتي األٍحمى ٍمؿ يعني الحى الثاني عشر : الحى

عٍ  ميييفَّ أىف يىضى (}الطبلؽ : أىجى ٍممىييفَّ مىٍتوي(}مريـ : ْفى حى مى { ِِ{ كقكلو تعالى : )فىحى
 (ٔ)أم : حبمت بو ، أك حمؿ الكالدة ، كبمعنى الكلد في الرحـ 

ٍمؿ )بفتح الحاء( : ما في البطف ، كالًحٍمؿ  قاؿ الخميؿ : ))كالحى
 )بكسر الحاء( : ما عمى الظير ، كأمَّا حمؿ الشجر ، فيقاؿ : ما ظير فيك

ٍمؿ(( كقاؿ ابف فارس : ))الحاء كالميـ كالبلـ أصؿ  (ٕ)ًحٍمؿ ، كما بطف فيك حى
ٍمؿ ما  ٍمبلن ، كالحى كاحد يدُّ عمى إقبلؿ الشيء ، يقاؿ : حممتي الشيء أحممو حى

كحميؿ َََكاف في بطف ، أك عمى رأس شجرة يقاؿ : امرأة حامؿ كحاممة
حماؿ ، كىـ مف بني يربكع ، فأمَّا قكلو : األَََالسيؿ : ما يحممو مف غثائو

فيقاؿ : إفَّ أمَّيـ حممتيـ عمى ظير في َََكىـ ثعمبة ، كعمرك ، كالحارث
كقاؿ الراغب : ))فقيؿ في األثقاؿ المحمكلة في الظاىر ( ٖ) بعض أياـ الفزع((

، كالشيء المحمكؿ عمى الظير ًحٍمؿ ، كفي األثقاؿ المحمكلة في الباطف 
ٍمؿ ، كالكلد في البطف  ، كالماء في السحاب ، كالثمرة في الشجر ، تشبيينا حى

ٍمؿ المرأة((  (ٗ) بحى

                                                 

 ُٖٓ-ُْٖكالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص ُٕٗ( ينظػػر : كجػػكه القػػرآف لمحيػػرم ص  ُ)
 َّٓ-َِٓ/ِكبصائر ذكم التمييز 

 ُِْ( العيف ص  ِ)

 ِِٕ( مقاييس المغة ص  ّ)

 ُّٖ( المفردات ص  ْ)
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فداللة الحمؿ كما ترل ، ككما بيَّنيا أىؿ المغة ، كاحدة ككاضحة ، ال 
لبس فييا ، فمف أيف أتى أىؿ الكجكه بالكجكه االثني عشر ، لك لـ يكف ىناؾ 

ا جعؿي الحمؿ في الكجو العاشر  اختبلؽ كتحريؼ ؟! كالدليؿ عمى ذلؾ أيضن
يعني الحمؿ بعينو ، فيذا يعني أٌف الكجكه الباقية ال تعني الحمؿ بعينو فيي 

 إذف كجكه مختمقة اختمقكىا بخمس طرائؽ : 
ٍمؿ في الكجو السادس بمعنى  األكلى : طريقة المجاز : فقد جعمكا الحى

مىٍيًو مىا األمر ، أك اإليجاب كاإللزاـ ، أك العمؿ ،  في قكلو تعالى : )فىًإنَّمى  ا عى
ـٍ يىٍحًمميكىىا  مّْميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى ثىؿي الًَّذيفى حي ( كقكلو تعالى : )مى ٍمتيـٍ مّْ مىٍيكيـ مَّا حي مّْؿى كىعى حي
كا ًلمًَّذيفى آمىنيكا  قىاؿى الًَّذيفى كىفىري اًر يىٍحًمؿي أىٍسفىارنا( كقكلو تعالى : )كى ثىًؿ اٍلًحمى كىمى

طىايىاىيـ مّْف شىٍيءو ًإنَّييـٍ  اتًَّبعيكا سىًبيمىنىا اًمًميفى ًمٍف خى مىا ىيـ ًبحى ـٍ كى طىايىاكي ٍلنىٍحًمٍؿ خى كى
لىييٍسأىليفَّ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عىمَّا ُِلىكىاًذبيكفى } ـٍ كى ـٍ كىأىٍثقىاالن مَّعى أىٍثقىاًلًي لىيىٍحًمميفَّ أىٍثقىالىيي { كى

( كالحٍمؿ كما تقدـ مف تع كفى ريفو أنَّو يككف في األجساـ ، كلـ كىانيكا يىٍفتىري
ييستعمىؿ في األمكر المعنكية إاٌل مجازنا ، كالمجاز يبنى عمى الحقيقة ، 
كالحقيقة ثابتة ال تتغير ، كالمجاز ال يمكف تحديد لفظو ، حتى جاز تعدد 
مرادفاتو ، لذلؾ أجازكا أف يككف بمعنى األمر ، أك اإليجاب ، أك اإللزاـ ، 

عاني أيخر كالتفكيض ، أك التككيؿ ، أك التكميؼ ، كالعمؿ كجاز أف يككف بم
، كالضماف ، كىذا ما جاء في التفسير ، قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو 
( ))فإفَّ الرسكؿ ليس عميو إاٌل  ٍمتيـٍ مّْ مىٍيكيـ مَّا حي مّْؿى كىعى مىٍيًو مىا حي تعالى : )فىًإنَّمىا عى

رسالة ، فإذا أدَّل فقد خرج عف عيدة ما حمَّمو ا ، ككمَّفو بو مف أداء ال
كقاؿ في  (ٔ) تكميفو ، كأمَّا أنتـ فعميكـ ما كمّْفتـ مف التمقي كالقبكؿ كاإلذعاف((

اًر  ثىًؿ اٍلًحمى ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى مّْميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى ثىؿي الًَّذيفى حي تفسير قكلو تعالى : )مى

                                                 

 ِْْ/ّ( الكشاؼ  ُ)
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مّْ  ـٍ يىٍحًمؿي أىٍسفىارنا( : ))كمعنى )حي ميكا التٍَّكرىاةى( كيمّْفكا عمميا كالعمؿ بيا )ثيَـّ لى
 (ٔ) يىٍحًمميكىىا( ثـ لـ يعممكا بيا ، فكأنَّيـ لـ يحممكىا((

مّْميكا التٍَّكرىاةى( عيًيد بيا إلييـ ، ككيمّْفكا  كقاؿ ابف عاشكر : ))كمعنى )حي
طبلؽ الحٍمؿ كما تصرَّؼ منو  عمى ىذا المعنى بما فييا فمـ يفكا بما كيمّْفكا ، كا 

استعارة بتشبيو إيكاؿ األمر بحمؿ الًحٍمؿ عمى ظير الدابة ، كبذلؾ كاف 
تمثيؿ بحاؿ الحمار يحمؿ أسفارنا تمثيبلن لممعنى المجازم بالمعنى الحقيقي ، 

مىا ىيـ ( ٕ) كىك مف لطائؼ القرآف(( ـٍ كى طىايىاكي ٍلنىٍحًمٍؿ خى كقاؿ في قكلو تعالى : )كى
اًمًميفى ًمٍف  ( ))كالحمؿ مجاز تمثيمي لحاؿ ًبحى ـٍ لىكىاًذبيكفى طىايىاىيـ مّْف شىٍيءو ًإنَّيي خى

الممتـز بمشقة غيره بحاؿ مف يحمؿ متاع غيره ، فيؤكؿ إلى معنى الحمالة 
  (ٖ) كالضماف((

كالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّا غير ظاىر ، ىك أنَّيـ جعمكا 
، كالمراد جعؿ اإللزاـ بمعنى  الحمؿ الذم ىك لفظ مجازم بمعنى اإللزاـ

الحمؿ ، فقمبكا المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة ، 
 كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز

ًعؿ الحمؿ في الكجو الثامف بمعنى القبكؿ في قكلو تعالى  : )ًإنَّا  كجي
مىى السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كىاٍلجً  بىاًؿ فىأىبىٍيفى أىف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى عىرىٍضنىا األمىانىةى عى

ٍعؿي حمؿ الشيء بمعنى قبكلو  ( كىجى ييكالن مىيىا األنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىميكمنا جى مى ًمٍنيىا كىحى
كالمعنى كما جاء  (ٗ)مجاز ، أم : كقبميا كقبؿ الشيءى : أخذه أك رضي بو

كفرائضو التي فرضيا عمى  في كتب التفسير أفَّ المقصكد باألمانة طاعة ا
                                                 

 ُٖٓ/ْ( الكشاؼ  ُ)

  ُِٗ-ُُٗ/ِٖ( التحرير كالتنكير  ِ)

 ُْْ/َِ( التحرير كالتنكير  ّ)

 ُٓ/ُِ( ينظر : لساف العرب  ْ)



548 

 

عباده ، كما فييا مف أكامر كنكاه ، عرض ا األمانة بيذا المعنى عمى 
ف ضيعكىا  السماكات كاألرض كالجباؿ ، عمى أنىيـ إذا أدكىا أثابيـ ، كا 
عذبيـ ، فقاؿ ليفَّ : أتحممٌف ىذه األمانة بما فييا ؟ قمف : كما فييا ؟ قاؿ : 

ف عصيتفَّ عكقبتفَّ ، فقمف : ال يا رٌب ، نحف إف أحسنتفَّ جكزيتفَّ ، ك  ا 
مسخرات ألمرؾ ، ال نريد ثكابنا كال عقابنا ، كقمف ذلؾ خكفنا كخشية أف ال يقمفى 
بيفَّ ، ال معصية كمخالفة ، ككاف العرض عمييفَّ تخييرنا ال إلزامنا ، كلك 

ألمانة أف ال ألزميفَّ لـ يمتنعف مف حمميا )كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا( أم : خفف مف ا
( يعني آدـ عميو السبلـ ، فقاؿ يا  مىيىا األنسىافي مى يؤدينيا فيمحقيفَّ العذاب  )كىحى
آدـ : إني عرضتي األمانة عمى أىؿ السماكات كالجباؿ فمـ تطقيا فيؿ أنت 
ف  آخذىا بما فييا ؟ فقاؿ : يا رٌب كما فييا ، قاؿ : إف أحسنت جكزيت ، كا 

ميو السبلـ ، فما كاف بيف أف تحمميا كبيف أف أسأت عكقبت ، فتحمميا آدـ ع
أيخًرج مف الجنة إالَّ مقدار ما بيف الظير كالعصر ، كالمقصكد مف ىذا 
التمثيؿ أفَّ األمانة التي حمميا اإلنساف بمغٍت مف عظميا كثقؿ محمميا أنَّيا 
عيرضٍت عمى أعظـ ما خمؽ ا مف األجراـ كأقكاه كأشٌده أف يتحمميا كيستقٌؿ 

يا فأبت أف تتحمَّميا كتستقؿ بيا كأشفقف منيا ، كحمميا اإلنساف عمى ضعفو ب
 فيذا المعنى كىذا التفسير ىؿ تصمح لو غير داللة الحمؿ ؟!  (ٔ)كرخاكة قكتو 

الثانية : جعؿ المفظ بمعنى ما يمـز منو معناه ، أك بمعنى الـز مف 
ًعؿ الحمؿ في الكجو األكؿ بمعنى السكؽ ، في قكلو تعالى :  لكازمو : فقد جي

{ كسكؽ الشيء يمـز منو حممو ، حقيقة أك ِْٖ)تىٍحًمميوي اٍلمىآلًئكىةي(}البقرة : 
مجازنا ، كالحمؿ ىنا ال بدَّ منو ، فإذا كانت المبلئكة تسكؽ التابكت فمف ذا 
الذم كاف يحممو ؟! لذلؾ ))قاؿ المفسركف : كانت المبلئكة تحمؿ تابكت بني 

                                                 

كالكشػػػاؼ  ْٖٓ-ْْٖ/ّكالكسػػػيط لمكاحػػػدم  ْٔ/ِِ( ينظػػػر : جػػػامع البيػػػاف لمطبػػػرم  ُ)
 ٕٗٓ/ُٓكالمباب في عمـك الكتاب  ْٕٓ/ّلمزمخشرم 
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، كىـ يقاتمكف العدك ، فإذا سمعكا مف التابكت صيحة  إسرائيؿ فكؽ العسكر
))كقاؿ ابف عباس : جاءت المبلئكة بالتابكت تحممو بيف  (ٔ)استيقنكا النصر((

كأجاز ( ٕ) السماء كاألرض ، كىـ ينظركف إليو ، حتى كضعتو عند طالكت((
ا إلى داللة  الطبرم كغيره الكجو المذككر ككجينا آخر ، لكنيـ أرجعكه أيضن
الحمؿ قاؿ الطبرم : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ في صفة حمؿ المبلئكة ذات 
التابكت ، فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : تحممو المبلئكة بيف السماء 

كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ : تسكؽ المبلئكة الدكاب التي تحممو َََكاألرض
 ، كأكلى القكليف في ذلؾ بالصكاب ، قكؿ مف قاؿ : حممت التابكتى المبلئكةي 
؛ كذلؾ أفَّ تعالى ذكره قاؿ : )تىٍحًمميوي اٍلمىآلًئكىةي( كلـ يقؿ : تأتي بو المبلئكة ، 
ف كانت المبلئكة ىي سائقتيا ، فيي غير  كما جرَّتو البقر عمى عجمة ، كا 
حاممتو ؛ ألفَّ الحمؿ المعركؼ ىك مباشرة الحامؿ بنفسو حمؿ ما حمؿ ، أك 

مف الحمؿ في اآلية في كبل القكليف قالمراد  (ٖ)بأف كاف حممو عف سببو((
الحمؿ بعينو ؛ ألفَّ الحامؿ ىك مف باشر حمؿ الشيء بنفسو ، أك مف كاف 
السبب في حممو ، كىذا ما عميو المفسركف ، قاؿ الزجاج : ))فكضعكه عمى 
ثكريف فيما يقاؿ ، كقيؿ معنى : تحممو المبلئكة : إنَّيا تسكؽ الثكريف ، 

نَّما كانت تسكؽ ما يحممو  كجائز أف يقاؿ في المغة : تحممو المبلئكة ، كا 
 (ٗ) )الثكراف( كما تقكؿ : حممتي متاعي إلى مكة ، أم : كنت سببنا لحممو((

كقاؿ ابف الجكزم : ))في كيفية مجيء المبلئكة بو قكالف ، أحدىما : أٌنيا 
تحممو بيف السماء كاألرض ، كالثاني : أفَّ المبلئكة َََجاءت بو بأنفسيا

                                                 

 ّٗٓ/ُ( الكسيط  لمكاحدم  ُ)

 ُْٗ/ِ( البحر المحيط  ِ)

 ّٕٔ-ّٕٓ/ِ( جامع البياف  ّ)

عرابو لمز  ْ)  ِِٖ/ُجاج ( معاني القرآف كا 
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ءت بو عمى عجمة كثكريف ، فعمى القكؿ األكؿ ، يككف معنى تحممو : تيًقمُّو جا
 ، كعمى الثاني ، يككف حمميا إياه تىسبُّبىيا في حممو ، قاؿ الزجاج : 

))يجكز في المغة أف يقاؿ : حممتي الشيءى : إذا كنت سببنا في 
حفظ شيئنا ))كأضيؼ الحمؿ إلى المبلئكة في القكليف ؛ ألنَّو مف  (ٔ) حممو((

ف لـ يحممو ، كقكؿ  في الطريؽ ، جاز أف يكصؼ بأنَّو حمؿ ذلؾ الشيء ، كا 
ف كاف الحامؿ  القائؿ : حممتي األمتعة إلى زيد : إذا حفظيا في الطريؽ ، كا 

ففي كبل الكجييف أريد مف الحمؿ الحمؿ بعينو ؛ ألفَّ ))الحمؿ إمَّا ( ٕ) غيره((
فجعؿ الحمؿ  (ٖ)زيد متاعي إلى مكة(( حقيقة أك مجازنا عمى حد قكليـ : حمؿ

بمعنى السكؽ عمى أنَّو يعنيو بعينو تحريؼ لداللتو ، كعدـ اإلشارة إلى الكجو 
 اآلخر خيانة عممية في التفسير

كجعمكا الحمؿ في الكجو الحادم عشر بمعنى المئكنة كالنفقة ، في 
ا أىتىٍكؾى ًلتى  مىى الًَّذيفى ًإذىا مى ـٍ قكلو تعالى : )كىالى عى ا أىٍحًمميكي ـٍ قيٍمتى الى أىًجدي مى ٍحًممىيي

( كالمئكنة  ا يينًفقيكفى ننا أىالَّ يىًجديكٍا مى زى ـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع حى لَّكٍا كَّأىٍعيينييي مىٍيًو تىكى عى
كالنفقة مف لكاـز الحمؿ ، كالمعنى : كال إثـ عمى الذيف إذا ما جاؤكؾ يطمبكف 

ليـ : ال أجد ما أحممكـ عميو مف الدكاٌب أف تعينيـ إلى الجياد ، قمتى 
ا يعني  (ٗ)كالنعاؿ لتحممكا عمييا أنفسكـ كسبلحكـ كأمتعتكـ كالحٍمؿ ىنا أيضن

أم : ما َََالحمؿ بعينو ؛ ألفَّ ))الحٍمؿ ييطمؽ عمى إعطاء ما ييٍحمىؿ عميو
 (٘) يركبكنو ، كيحممكف عميو سبلحيـ كمؤنيـ مف اإلبؿ((

                                                 

 ِْٓ/ُ( زاد المسير  ُ)

 ِٕٓ/ْ( المباب في عمـك الكتاب  ِ)

 َٔٓ/ُ( ركح المعاني لآللكسي  ّ)

 َِٓ/ِكفتح القدير  ّٕٔ/ّكزاد المسير  ِّٗ-ِّٖ/َُ( ينظر : جامع البياف  ْ)

 َُٖ/َُ( التحرير كالتنكير  ٓ)
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ًعؿ الحمؿ في الكجو الثالث  الثالثة : طريقة اإلضافة المقٌدرة : فقد جي
بمعنى : الحمؿ بمتف السفينة ، أك اإلركاب عمى السفف ، في قكلو تعالى : 
ٍيًف اٍثنىٍيًف( كقكلو  ٍكجى فىارى التَّنُّكري قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمف كيؿٍّ زى نىا كى اء أىٍمري تَّى ًإذىا جى )حى

اًريىًة( تعالى : )إً  ـٍ ًفي اٍلجى ٍمنىاكي مى  نَّا لىمَّا طىغىى اٍلمىاء حى
ٍمؿ في البطف ، في قكلو تعالى :  ًعؿ في الكجو الرابع بمعنى : الحى كجي

ا تىٍحًمؿي كيؿُّ أينثىى( ـي مى  )الٌموي يىٍعمى
ًعؿ في الكجو الخامس بمعنى : الحمؿ عمى الدكاب في قكلو  كجي

تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي  ـٍ تىكيكنيكٍا بىاًلًغيًو ًإالَّ ًبًشؽّْ األىنفيًس(تعالى : )كى  ـٍ ًإلىى بىمىدو لَّ
ًعؿ في الكجو السابع بمعنى : الحمؿ ما عمى الظير ، في قكلو  كجي

طىًب(  مَّالىةى اٍلحى  تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي حى
تكػػرر الحمػػؿ ، كمػػا تػػرل ، فػػي ىػػذه األكجػػو األربعػػة ، بمفظػػو كمعنػػاه ، 

ػػا األكجػػو فيػػي معػػاني أشػػباه الجمػػؿ التػػي تعػػدل الييػػا كىػػك الحمػػؿ بعينػػو ،  أمَّ
بحرؼ الجػر ال معػاني الحمػؿ ، كالتحريػؼ الحاصػؿ باتبػاع ىػذه الطريقػة أنَّيػـ 

 لـ يجعمكا الحمؿ بمعناه بؿ بمعاني ما تعدل اليو  مف أجؿ اختبلؽ الكجكه 
ًعؿى  الرابعة : عدـ تحرم الصكاب كالدقة في التفسير كالتعبير : فقد جي

ـٍ يىٍحًمميكفى ا لحمؿ في الكجو الثاني بمعنى : في الذمة ، في قكلو تعالى : )كىىي
( كىك كجو غير محدد الداللة ،  كفى ا يىًزري ـٍ أىالى سىاء مى مىى ظيييكًرًى ـٍ عى أىٍكزىارىىي
كتقدـ أفَّ الدليؿ عند أصحاب كتب الكجكه عمى صحة الكجو الذم ينسبكنو 

ا ال يصح ؛ ألنَّو ال يصح أف تككف اآلية لمفظ ىك صحة كقكعو مكقعو ، كىن
بتقدير : كىـ في الذمة أكزارىـ عمى ظيكرىـ ، كالذم جاء في التفسير أفَّ 
ٍمؿ بعينو ، قاؿ الطبرم : ))قاؿ تعالى ذكره :  الحمؿ في اآلية يعني الحى
( ألفَّ الحمؿ قد يككف عمى الرأس ، كالمنكب ، كغير ذلؾ ،  ـٍ مىى ظيييكًرًى )عى

مكضع حمميـ ما يحممكف مف ذلؾ ، كذكر أفَّ حمميـ أكزارىـ يكمئذ فبيَّف 
عف السُّدّْم ، قاؿ : ليس مف رجؿ ظالـ ، يمكت فيدخؿ َََعمى ظيكرىـ
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قبره إاٌل جاء رجؿ قبيح الكجو ، أسكد المكف ، منتٌف الريح ، عميو ثياب دنسة 
ؿ : كذلؾ ، حتى يدخؿ معو قبره ، فإذا رآه قاؿ لو : ما أقبحى  كجيىؾ ! قا

ؾ ! قاؿ : كذلؾ كاف عممؾ منتنِّا ،  ا ، قاؿ : ما أنتفى ريحى كاف عممؾ قبيحن
قاؿ : ما أدنسى ثيابىؾ ! قاؿ : فيقكؿ : إفَّ عممؾ كاف دنسنا ، قاؿ : مف أنتى 
؟ قاؿ : أنا عممؾ ، فيككف معو في قبره ، فإذا بيعثى يكـ القيامة ، قاؿ لو : 

لمذات كالشيكات ، فأنتى اليكـ تحممني ، قاؿ : إنّْي كنتي أحممؾ في الدنيا با
ـٍ  فيركب عمى ظيره ، فيسكقو حتى يدخمو النار ، فذلؾ قكلو تعالى : )كىىي

) ـٍ مىى ظيييكًرًى ـٍ عى يىٍحًمميكفى أىٍكزىارىىي
ٍمؿ بعينو كجعمو بمعنى  (ٔ)  فالحمؿ يعني الحى

 آخر تحريؼ لداللتو  
ًعؿ الحمؿ في الكجو التاسع بمعنى اإل مساؾ ، في قكلو تعالى : كجي

اًنيىةه( أم : يمسككف  ًئذو ثىمى ـٍ يىٍكمى بّْؾى فىٍكقىيي يىٍحًمؿي عىٍرشى رى اًئيىا كى مىى أىٍرجى )كىاٍلمىمىؾي عى
العرش ، كجعؿ الحمؿ بمعنى ىذا الكجو تحريؼ ظاىر لداللتو ؛ ألفَّ جعؿ 

رش اآلية بتقدير : كيمسؾ عرش ربؾ ، يعني : أنَّيـ كانكا يقبضكف الع
بأيدييـ ، كىك معنى غير مراد ، كقد ال يصح ، كما أنَّو يجرد الحمؿ مف 
يىٍحًمؿي عىٍرشى  داللتو المرادة ، فمف الكاضح جدِّا أفَّ المراد مف قكلو تعالى : )كى
( الحمؿ بعينو ، كىذا ما أجمع عميو أىؿ التفسير ، حتى إنَّيـ لـ يشيركا  بّْؾى رى

( عمى رؤكسيـ((إلى معنى اإلمساؾ ، قاؿ مقاتؿ  بّْؾى يىٍحًمؿي عىٍرشى رى : )))كى
 (ٕ) 

كقاؿ الزجاج : ))يركل ثمانية أمبلؾ ، أرجميـ في تخكـ األرض السابعة ، 
كالعرش فكؽ رؤكسيـ ، كىـ مطرقكف ميسبّْحكف((
يىٍحًمؿي  (ٖ) كقاؿ الكاحدم : ))كى

                                                 

كزاد المسػػػػػػػير  ِْٔ/ِكينظػػػػػػػر : الكسػػػػػػػيط لمكاحػػػػػػػدم  َُِ-َِٗ/ٕ( جػػػػػػػامع البيػػػػػػػاف  ُ)
ّ/ُِ-ِِ 

 ِّٗ/ّ( تفسير مقاتؿ  ِ)

عرابو  ّ)  َٗٓ/ْكينظر : الكشاؼ لمزمخشرم  ُٗٔ/ٓ( معاني القرآف كا 
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اًنيىةه( فكؽ رؤكسيـ ، يع ًئذو ثىمى ـٍ يىٍكمى بّْؾى فىٍكقىيي ))كالضمير  (ٔ)ني الحممة(()عىٍرشى رى
( لممبلئكة الحممة(( في قكلو )فىٍكقىييـٍ
 (ٕ) 

ٍمؿ في  الخامسة : جعؿ المفظ بمعنى مرادفو : فقد جعؿ الدامغاني الحى
ميييفَّ  اًؿ أىجى بىؿ ، في قكلو تعالى : )كىأيٍكالتي األٍحمى الكجو الثاني عشر بمعنى الحى

( كقكلو تعالى :  ٍممىييفَّ ٍعفى حى مىٍتوي( أم : حبمت بو أىف يىضى مى  )فىحى
قاؿ ابف فارس : ))الحاء كالباء كالبلـ أصؿ يدؿُّ عمى امتداد الشيء 

ٍمؿ ؛ كذلؾ أفَّ األياـ تمتدُّ َََ، ثـ ييحمىؿ عميو بىؿ ، كىك الحى كمف الباب الحى
كىذا ما ذىب إليو ابف فارس ، كقاؿ األزىرم : عف ))ابف األعرابي  (ٖ) بو((

بىؿ : انتفاخ البطف مف كؿ الشراب كالنبيذ كالماء كغيره ، عف المفضؿ : الحى 
بىبلن(( ٍمؿ المرأة حى ببلنة ، كبو سيمّْي حى ٍببلف ، كامرأة حى بىؿ :  (ٗ) كرجؿ حى ))فالحى

بمى : ممتمئاف  ببلف ، كامرأة حى ًبؿى مف الشراب : امتؤل ، كرجؿ حى االمتبلء ، كحى
ٍببلف ، كامرأة  مف الشراب ، كقاؿ أبك حنيفة : إنَّما ىك رجؿ حي

ٍبمى ٍمؿ ؛ كىك مف ذلؾ ألنَّو امتبلء الرحـ((َََحي بىؿ : الحى  (٘) كالحى
ٍمبلن ؛ ألفَّ صاحبو يحممو عمى  ٍمؿ سيمّْي حى فأىؿ المغة بيَّنكا أفَّ الحى
بىؿ ، ىك االمتداد كما قاؿ ابف فارس ، كالصحيح  ظير أك في بطف ، كالحى
بىؿ المرأة النتفاخ بطنيا ، كالقرآف الكريـ  كما يبدك أنَّو ىك االنتفاخ ، كسيمّْي حى

، كلـ يرد الثاني ، كلذلؾ  الحظ أك راعى أك أراد األصؿ األكؿ كصفتو
بىؿ ، في قكلو  استعمؿ القرآف الكريـ لفظ الحمؿ ، كلـ يستعمؿ لفظ الحى

                                                 

 ّْٓ/ْ( الكسيط  ُ)

 ُِْ/ٓكينظر : أنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ّٗٓ/ٓ( المحرر الكجيز البف عطية  ِ)

  ِّٕاييس المغة ص ( مق ّ)

 ّّٕ/ُ( تيذيب المغة  ْ)

 ِّ-ِِ/ْكينظر : لساف العرب  ِٗٓ/ّ( المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده  ٓ)
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( فداللة الحمؿ أقكل مف  ٍممىييفَّ ٍعفى حى ميييفَّ أىف يىضى اًؿ أىجى تعالى : )كىأيٍكالتي األٍحمى
انتفاخ البطف ، كألٌف فيو ثقبلن ، كصاحبتو تنتظر دائمنا كضعو لتستريح مف 

مميا كثقمو ، كالقرآف الكريـ حدد األجؿ بكضع الحمؿ ، فكيؼ يصح  مشقة حى
أف يككف المراد كالمعنى : كأكالت األحباؿ أجميفَّ أف يضعف حبميفى ؟! ألفَّ 
مىٍتوي(  مى ع ىي األحماؿ كليست األحباؿ ، ككذلؾ قكلو تعالى : )فىحى التي تكضى

فى في بطنيا ، كا لدليؿ عمى أفَّ المراد الٍحمؿ كالياء عائدة عمى الكلد الذم تككَّ
بؿ صيغة الفعؿ ؛ ألنَّو يقاؿ : حممتو ، كال يقاؿ : حبمتو ، بؿ  كليس الحى
الصحيح أف يقاؿ : حبمت منو أك بو ، أم : انتفخت بطنيا بسبب حمميا  
بىؿ ييعدُّ تحريفنا لداللة األصؿ الذم ابتغاه النص  ٍمؿ بمعنى الحى فجعؿ الحى

 القرآني .
المفظ لما يدؿ عميو في األصؿ مف ذلؾ مثبلن أنَّو سمَّى  كالقرآف يذكر

مبلن لما تقدـ ذكره ، كقد سمَّاه جنيننا عندما أراد داللة  الكلد في بطف أمّْو حى
أصمو ، كىك أفَّ الجنيف جاء مف الجفّْ الذم يعني االستتار ، كقد كرد بيذا 

ٍبمىغييي  بَّؾى المعنى في مكضع كاحد كىك قكلو تعالى : )ذىًلؾى مى ـ مّْفى اٍلًعٍمـً ًإفَّ رى
ـي ًبمىًف اٍىتىدىل } ؿَّ عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ًلمًَّو مىا ًفي َّىيكى أىٍعمىـي ًبمىف ضى { كى

يىٍجًزمى الًَّذيفى أىٍحسىنيكا  ًمميكا كى مىا ًفي األٍرًض ًليىٍجًزمى الًَّذيفى أىسىاؤيكا ًبمىا عى السَّمىاكىاًت كى
ٍسنىى } بَّؾى كىاًسعي الًَّذيفى يىٍجتىًنبيكفى كىبىاًئرى األٍثـً كىاٍلفىكىاًحشى ًإالٌ { ًُّباٍلحي ـى ًإفَّ رى  المَّمى

ـٍ  ٍذ أىنتيـٍ أىًجنَّةه ًفي بيطيكًف أيمَّيىاًتكي ـٍ ًإٍذ أىنشىأىكيـ مّْفى األٍرًض كىاً  ٍغًفرىًة ىيكى أىٍعمىـي ًبكي اٍلمى
ـي ًبمى  ـٍ ىيكى أىٍعمى { كالسياؽ كاضح أنَّو ِّ-ًَّف اتَّقىى(}النجـ : فىبل تيزىكُّكا أىنفيسىكي

 أراد ىذا األصؿ ، كىك معنى االستتار ، أنَّو سبحانو يعمـ ما ظير كما استتر 
ٍعؿي  كالدليؿ القاطع عمى أفَّ الحٍمؿ ليس مف األلفاظ المشتركة جى
الحٍمؿ في الكجو العاشر يعني الحٍمؿ بعينو ، في قكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي 
طىًب( كما قاؿ الدامغاني ، أك حقيقة الحمؿ كما قاؿ الفيركزآبادم ؛  مَّالىةى اٍلحى حى
قرارنا بأفَّ  ا بو ، كيعدُّ اعترافنا كا  ألفَّ ىذا يعني أفَّ لمحٍمؿ معنى مستقبلن خاصِّ
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ر ،  معاني الكجكه المنسكبة إليو ال تعني الحٍمؿ بعينو ، بؿ تعني معاني أيخى
بألفاظيا ، فجعؿ الباب بمعاني الكجكه المذككرة ال ييعدُّ كىي التي عيبّْر عنيا 

تحريفنا ظاىرنا فحسب ، بؿ ييعدُّ تحريفنا قد أيًقرَّ بو عندما أيًقرَّ بأفَّ معاني الكجكه 
    عني الحمؿتالمنسكبة إلى الحمؿ ال 

َقَبػػػػة : -ٛ           ذكػػػػر الػػػػدامغاني كابػػػػف الجػػػػكزم أفَّ الرقبػػػػة كردت فػػػػي الرَّ
 الكريـ عمى كجييف : القرآف 

ٍؤًمننػػػا األكؿ ، الرَّقىبىػػػة  تعنػػػي المممػػػكؾ ، كقكلػػػو تعػػػالى : ) ػػػف قىتىػػػؿى مي مى كى
قىبىةو مٍُّؤًمنىةو  طىئنا فىتىٍحًريري رى  { أم : عتؽ مممكؾ أك مممككة .ِٗ(}النساء : خى

فىاٍضًربيكٍا فىٍكؽى الثاني ، الرقبة كالرقاب يعني األعناؽ ، كقكلو تعالى : )
  (ُ){ُِ(}األنفاؿ : األىٍعنىاؽً 

جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب : ))كالرقبػػة : المممػػكؾ ، سيػػمّْيت الجممػػة باسػػـ 
عمػػػٍت كنايػػػة عػػػف جميػػػع ذات  العضػػػك لشػػػرفيا ، كىػػػي فػػػي األصػػػؿ العنػػػؽ ، كجي

كقػػػػاؿ التيػػػػانكم : الرقبػػػػة )بفػػػػتح كالػػػػراء  (ِ) اإلنسػػػػاف تسػػػػمية لمشػػػػيء ببعضػػػػو((
كالرقبػة ...  مننػا أك كػافرنا ذكػرنا أك أنثػىكالقاؼ( كىي ذات مرقكؽ سكاء كػاف مؤ 

فػػي األصػػؿ بمعنػػى العنػػؽ ، ثػػـ اسػػتعمؿ فػػي ذات اإلنسػػاف تسػػمية الكػػؿ باسػػـ 
أشرؼ أجزائو كما فػي لفػظ الػرأس ، كالكجػو ، كالعنػؽ ، كأمثاليػا ، فإنَّيػا تطمػؽ 
كيراد بو ذات اإلنساف ، كاألصؿ فييا أفَّ الجزء الذم ال يبقػى اإلنسػاف  بدكنػو 

طمىؽ عمى كؿ اإلنساف كيراد بو ذات اإلنساف ؛ كليذا األصؿ ال تيطمىؽ اليد ، يي 
ػصَّ لفػظ الرقبػة فػي المرقػكؽ  كالرّْجؿ كأمثاليا عمى اإلنساف كال يػراد بيػا ، ثػـ خي

                                                 

 ُِّكنزىة األعيف ص  ِّٔينظر : الكجكه كالنظائر لمداامغاني ص  ( ُ)

 . َُِ/ٔلساف العرب :   ( ِ)
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قىبىةو : )كمػػػػػػا فػػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى  {ىكػػػػػػذا فػػػػػػي حكاشػػػػػػي ِٗ(}لنسػػػػػػاء : فىتىٍحًريػػػػػػري رى
  (ُ)اليداية((

                         فػػػػػػي الكجػػػػػػو األكؿ معنػػػػػػى غيػػػػػػر حقيقػػػػػػي ، فيكػػػػػػكف المممػػػػػػكؾ لمرقبػػػػػػة
كالرقبة في الكجػو الثػاني تعنػي الرقبػة بعينيػا ، فػالعينيؽ كاألعنػاؽ مػرادؼ لمرقبػة 

ا ييعػػرَّؼ بمعنػػى اآلخػػر ، فيمػػا كجيػػاف مختمقػػاف ، اختيًمػػؽ كالرقػػاب ، فكػػؿ منيمػػ
   اميا بمعنى مرادفياألكؿ بجعؿ الرقبة بمعنى المجاز ، كاختيًمؽ الثاني بجع

ذكر الدامغاني كابف الجكزم أفَّ الساؽ في القرآف الكريـ الساؽ : -ٜ
 عمى كجييف : 

األكؿ : الساؽ : العضك المعركؼ ، أم : الساؽ بعينو ، كقكلو 
ا ًبالسُّكًؽ كىاألٍعنىاًؽ(}ص :   {ّّتعالى : )فىطىًفؽى مىٍسحن
ييٍدعىٍكفى ًإلىى الثاني : الشدَّة ، كقكلو تعالى : )يىٍكـى  ييٍكشىؼي عىف سىاؽو كى

(}القمـ :  كًد فىبل يىٍستىًطيعيكفى { كقكلو تعالى : )كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ِْالسُّجي
 (ِ){ًِٗبالسَّاًؽ(}القمـ : 

قاؿ ابف فارس : ))السيف كالكاك كالقاؼ أصؿ كاحد ، كىك حدك 
سمّْيٍت بذلؾ ؛ ألفَّ كالساؽ لئلنساف كغيره ، كالجمع سيكؽ ، إنَّما َََالشيء

كقد جعؿ الدامغاني كابف الجكزم الساؽ في الكجو ( ّ)الماشي ينساؽ عمييا((
الثاني بمعنى الشدة في قكلو تعالى )يىٍكـى ييٍكشىؼي عىف سىاؽو( كقكلو تعالى : 
)كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاًؽ( كلـ أجد في كتب المغة مف ذكر فييا أفَّ الساؽ 

ركؼ جاء بمعنى الشدة ال في المغة كال في القرآف الكريـ ، حتى بمعناىا المع
ابف الجكزم عرَّؼ الساؽ بقكلو : ))األصؿ في الساؽ : العضك المعركؼ ، 

                                                 

 ُِٖ/ِكشاؼ اصطبلحات الفنكف  ( ُ)
(

ٕ
ِٕٚذخةب  ٓ٘ٔٚٔض٘ج األعة١ٓ  ص  2ٕٗ-2ٖٕٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ 

 .ٔٗٔلشث اٌع١ْٛ الةٓ اٌجٛصٞ ص 

(
ٖ

 ٖٕٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ع 
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نَّما الشدة  (ُ) ككؿُّ نبات لو غصف فغصنو ساقو(( فالساؽ ال تعني الشدة ، كا 
عف الساؽ  ىي معنى التركيب )ييٍكشىؼي عىف سىاؽو( قاؿ الزمخشرم : ))الكشؼ

، كاإلبداء عف الخداـ )يعني الخمخاؿ( مثؿ في شدة األمر كصعكبة الخطب 
، فمعنى )يىٍكـى ييٍكشىؼي عىف سىاؽو( في معنى : يكـ يشتدُّ األمر ، كيتفاقـ ، كال 

فػ))الكشؼ عف ساؽ مثؿ لشدة الحاؿ كصعكبة  (ِ)كشؼ ثـ كال ساؽ((
يسرع في المشي كيشمر ثيابو  الخطب كاليكؿ ، كأصمو أفَّ المرء إذا ىمع أف

ا كانكا في  فيكشؼ عف ساقو ، كما يقاؿ : شمَّر عف ساعد الجٌد ، كأيضن
الركع كاليزيمة تشمر الحرائر عف سكقيفَّ في اليرب أك في العمؿ فتكشؼ 
سكقيفَّ بحيث يشغميفَّ ىكؿ األمر عف االحتراز مف إبداء ما ال تبديو عادة  

فإذا قالكا : كشؼ المرء َََشمَّرت عف ساقيا، فيقاؿ : كشفت عف ساقيا أك 
ذا قالكا :  ف لـ يكف كىشىؼى ساقىو ، كا  عف ساقو فيك كناية عف ىكؿ أصابو ، كا 
كشؼ األمري عف ساؽ ، فقد مثمكه بالمرأة المركَّعة ، ككذلؾ كشفت الحرب 

كالمعنى : يـك تبمغ َََعف ساقيا ، كؿَّ ذلؾ تمثيؿ ؛ إذ ليس ثمة ساؽ
كع ، قاؿ ابف عباس : ييكشىؼ عف ساؽ : عف أحكاؿ الناس  منتيى الشدة كالرَّ

ككذلؾ الساؽ في قكلو  (ّ)كرب كشدة ، كىي أشدُّ ساعة في يكـ القيامة((
تعالى : )كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاًؽ( يجكز أف يككف المراد منو العضك المعركؼ 

ر بعد مكتو ؛ إذ ، أم : الساؽ بعينيا ، ك))المعنى : التفاؼ ساقي المحتض
كيجكز أف يككف َََلكففتيمىٌؼ األكفاف عمى ساقيو كييقرىف بينيما في ثكب ا

فمعنى : )كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاًؽ( طرأت مصيبة عمى َََذلؾ تمثيبلن 
كىا ىك ابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة كالمنتخب جعؿ  (ْ)مصيبة((

                                                 

(
ٔ

 ٓ٘ٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 2ٕ٘/ٗ( اٌىشاف 

(
ٖ

 4/4ٕٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٗ

 ٖٖٖ/4ٕ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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: )يىٍكـى ييٍكشىؼي عىف سىاؽو( كقكلو تعالى :  الساؽ بمعنى الشدة في قكلو تعالى
)كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاًؽ( قاؿ في تفسير الشاىد األكؿ : ))قاؿ ابف قتيبة ، 
كأصؿ ىذا أفَّ الرجؿ إذا كقع في أمر عظيـ يحتاج إلى معاناتو كالجٌد فيو 

 (ِ)اء فاستعيرت الساؽ في مكضع الشدة ، ىذا قكؿ الفر  (ُ)شمَّر عف ساقو 
كقاؿ  (ْ) كالمغكييف ، كقد أضيؼ ىذا األمر إلى ا تعالى(( (ّ)كأبي عبيدة 

في تفسير الشاىد الثاني : ))قكلو تعالى : )كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاًؽ( فيو خمسة 
 أقكاؿ :

 أحدىا : أمر الدنيا باآلخرة 
 كالثاني :  اجتمع فيو الحياة كالمكت 

 اه في الكففكالثالث : التفَّت ساق
 كالرابع : التفَّت ساقاه عند المكت 

كالخامس : الشدة بالشدة قاؿ قتادة ، قاؿ الزجاج : آخر شدة الدنيا 
فأجاز في تفسيره أف يككف المراد مف الساؽ الساؽ  (ٓ) بأكؿ شدة اآلخرة((

بعينيا في القكؿ الثالث كالرابع ، كأجاز في القكؿ األكؿ أف يككف المراد مف  
بالساؽ أمر الدنيا باآلخرة ، كفي القكؿ الثاني الحياة كالمكت ، كلـ  الساؽ

يكافؽ ما قالو في النزىة إالَّ في الباب الخامس ، فأنت ترل أفَّ ما قالو في 
باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ، فالعرب لـ تستعمؿ الساؽ بمعنى الشدة 

 إالَّ في باب المجاز كالتمثيؿ .

                                                 

(
ٔ

 2ٔٗ( ٠ٕظش : دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص

(
ٕ

 2ٙ/ٖاٌمشآْ ( ٠ٕظش : ِعأٟ 

(
ٖ

 22ٕ( ِجاص اٌمشآْ  ص 

(
ٗ

 ٕٓٔ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
٘

 ٕٙٔ/2( صاد اٌّغ١ش 
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أفَّ السػػراج فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى  أىػػؿ الكجػػكهذكػػر السػػراج : -ٓٔ
 كجييف : 

ػػػػؿى ًفػػػػي السَّػػػػمىاء األكؿ : الشػػػػمس ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) عى تىبىػػػػارىؾى الَّػػػػًذم جى
ًنيرنا ػػرنا مُّ قىمى ا كى عىػػؿى ًفييىػػا ًسػػرىاجن ػا كىجى كجن كقػػد فسػػر ذلػػؾ فػػي قكلػػو  {ُٔ(}الفرقػػاف : بيري

عىؿى اٍلقىمىرى ًفيًيفَّ نيكرنا تعالى : ) اكىجى عىؿى الشٍَّمسى ًسرىاجن  {ُٔ(}نكح : كىجى
دىاًعينػػا ًإلىػػى الثػػاني : محمػػد صػػمى ا عميػػو كسػػمـ : كقكلػػو تعػػالى : ) كى

ًنيرنا ا مُّ ًسرىاجن                                                       (ُ){ْٔ(}األحزاب : المًَّو ًبًإٍذًنًو كى
أصؿ كاحد يدؿ عمػى الحسػف ؿ ابف  فارس : ))السيف كالراء كالجيـ قا

كقػػػػػاؿ (ِ) كالزينػػػػػة كالجمػػػػػاؿ ، مػػػػػف  ذلػػػػػؾ السػػػػػراج ، سيػػػػػمّْي لضػػػػػيائو كحسػػػػػنو((
 (ّ)الراغػػػب : ))السػػػراج : الزاىػػػر بفتيمػػػةو كدىػػػفو كيعبَّػػػر بػػػو عػػػف كػػػؿ مضػػػيء((

بالسػػػراج لتكقػػػدىا كضػػػيائيا ، فػػػي الكجػػػو األكؿ فسػػػمى القػػػرآف الكػػػريـ الشػػػمس 
فَّ حقيقػػػػة السػػػػراج : المصػػػػباح الزاىػػػػر كالكػػػػبلـ جػػػػار عمػػػػى التشػػػػبيو البميػػػػغ ؛ أل

كالػدليؿ عمػى  (ْ)الضياء ، كالمقصكد : أنَّو جعؿ الشػمس مزيمػة لمظمػـ كالسػراج
ا)ذلؾ قكلو تعالى : ) عىؿى الشٍَّمسى ًسرىاجن عىؿى اٍلقىمىرى ًفيًيفَّ نيكرنا كىجى   {ُٔ(}نكح : كىجى

ا ، أم : جعػؿ الشػمس بمعنػى السػػراج  فكصػؼ الشػمس كسػمَّاىا سػػراجن
، كلػػػـ يجعػػػؿ السػػػراج بمعنػػػى الشػػػمس كمػػػا فعػػػؿ مػػػف ىمػػػا مػػػف أصػػػحاب كتػػػب 

  الكجكه ، فيك كجو مختمؽ عف طريؽ دراستو دراسة معككسة .                  

                                                 

 ِٕٓكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  ِٕٓ-ِٔٓينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ( ُ)
 .ُُٓ-َُٓكنزىة األعيف ص 

 .ّْٖمقاييس المغة ص  ( ِ)

 .ِّٕالمفردات ص  ( ّ)

كالتحريػػػػػر  ُٕٖ/ِكعمػػػػػدة الحفػػػػػاظ  ْٓٗكص  َٖٗينظػػػػػر : مػػػػػدارؾ التنزيػػػػػؿ ص  ( ْ)
 . ٖٓ/ُٗكالتنكير 
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ا ؛ ألنَّػػػو عميػػػو ك ككصػػػؼ  سػػػمى محمػػػدنا  صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ سػػػراجن
فبػو  بلـ أضاءت الػدنيا بػو كبشػريعتو بعػد أف كانػت مظممػة بػالكفرالصبلة كالس

لميػػؿ بالسػػراج جػػبل ا ظممػػات الشػػرؾ كاىتػػدل بػػو الضػػالكف كمػػا ييجمػػى ظػػبلـ ا
ًنيػػػرنا)))فقكلػػو تعػػػالى :  (ُ) المنيػػر ا مُّ ًسػػرىاجن تشػػبيو بميػػغ بطريػػػؽ الحاليػػة كىػػػك  (كى

طريػػؽ جميػػؿ ، أم : أرسػػمناؾ كالسػػراج المنيػػر فػػي اليدايػػة الكاضػػحة التػػي ال 
فضحتيا كأكقفت الناس عمػى دخائميػا كمػا  س فييا ال تترؾ لمباطؿ شبية إالٌ لب

 (ِ) يضيء السراج الكقَّاد ظممة المكاف((
ميػػو كسػػمـ فجٍعػؿي السػػراج بمعنػػى الشػمس ، كبمعنػػى محمػػد صػمى ا ع

لسراج عبلقة مجاز ال عبلقػة كجػكه كاف عمى سبيؿ التشبيو ، فعبلقتيما بمفظ ا
؛ ألنَّيمػػػا كمييمػػػا ، ىػػػذا مػػػف جيػػػة كمػػػف جيػػػة أخػػػرل أنَّيمػػػا كمييمػػػا كجػػػو كاحػػػد 

السػػراج ، كلػػيس السػػراج بمعنيييمػػا ، فيػػذاف الكجيػػاف مختمقػػاف بطريقػػة بمعنػػى 
، كبطريقػة الدراسػة مركبة ، بطريقة جعؿ السراج بمعنيػيف مػف معػاني مجازاتػو 

  المعككسة .
ذكر أصحاب كتب الكجكه أفَّ الشياطيف جاءت في الشياطيف : -ٔٔ
 أكجو ىي : خمسةالقرآف عمى 
مىػػػػػػػٍكٍا ًإلىػػػػػػػى كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : )الشػػػػػػػياطيف بمعنػػػػػػػى : الكينػػػػػػػة -ُ ذىا خى كىاً 
 { يعني : إلى كينتيـ : كعب بف األشرؼ كغيره .ُْ(}البقرة : شىيىاًطيًنًيـٍ 
ؤيكسي الشياطيف بمعنى : الحيات ،  كقكلو تعالى : )-ِ طىٍمعييىا كىأىنَّػوي ري
 { يعني رؤكس الحيات .ٓٔ(}الصافات : الشَّيىاًطيفً 

                                                 

كالتحريػػػػػػػر كالتنػػػػػػػكير  ُٕٖ/ِكعمػػػػػػػدة الحفػػػػػػػاظ  ْٓٗينظػػػػػػػر : مػػػػػػػدارؾ التنزيػػػػػػػؿ ص  ( ُ)
ُٗ/ٖٓ . 

 .ُِٖ/ُِالتحرير كالتنكير  ( ِ)
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مػػػف اإلنػػػس كالجػػػف كدعػػػاة الضػػػبلؿ ، الشػػػياطيف بمعنػػػى : الطغػػػاة -ّ
عىٍمنىا ًلكيؿّْ ًنًبيٍّ عىديكِّا شىػيىاًطيفى اإًلنػًس كىاٍلًجفّْ كقكلو تعالى : ) كىذىًلؾى جى (}األنعػاـ : كى

ُُِ} 
كىػػافى الشَّػػٍيطىافي الشػػيطاف يعنػػي : أميػػة بػػف خمػػؼ كقكلػػو تعػػالى : )-ْ كى

ذيكالن   { ِٗ(}الفرقاف ًلؤلنسىاًف خى
ػػكذي س كأكالده ، كقكلػػو تعػػالى : )الشػػيطاف بمعنػػى إبمػػي-ٓ قيػػؿ رَّبّْ أىعي كى

ػػزىاًت الشَّػػيىاًطيفً  ـي { كقكلػػو تعػػالى : )ٕٗ(}المؤمنيف : بًػػؾى ًمػػٍف ىىمى الشَّػػٍيطىافي يىًعػػديكي
ػػػػاء يىػػػػٍأميريكيـ ًباٍلفىٍحشى فىػػػػًإذىا قىػػػػرىٍأتى اٍلقيػػػػٍرآفى { كقكلػػػػو تعػػػػالى : )ِٖٔ(}البقرة : اٍلفىٍقػػػػرى كى

 (ُ){ٖٗ(}النحؿ : فى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً فىاٍستىًعٍذ ًبالٌمًو مً 
 عمػى البعػد قاؿ ابػف فػارس : ))الشػيف كالطػاء كالنػكف أصػؿ كاحػد يػدؿٌ 

ػا الشػيطاف ، فقػاؿ قػكـ ىػك مػػف ىػذا البػاب كالنػكف فيػو أصػمية ، فسػػمّْي ...  كأمَّ
متمػػرد مػػف الجػػف كاإلنػػس  ، ذلػػؾ أفَّ كػػؿ عػػاتو  بػػذلؾ لبعػػده عػػف الحػػؽ كتمػػرده

: إفَّ النػػػػكف فيػػػػو زائػػػػدة عمػػػػى فعػػػػبلف كأنَّػػػػو مػػػػف كيقػػػػاؿ : ...  كالػػػػدكاب شػػػػيطاف
كقاؿ ابف الجكزم : ))الشيطاف : اسػـ لكػؿ متمػرد ، قػاؿ أبػك عبيػدة   (ِ) شاط((

كالصحيح أفَّ   (ّ) : كؿ غالب متمرد مف الجف كاإلنس كالدكاب فيك شيطاف((
نَّمػػػا ىػػػك اسػػػـ إلبمػػػيس كذريتػػػو  ب : قػػػاؿ الراغػػػالشػػػيطاف لػػػيس اسػػػـ جػػػنس ، كا 

كلككنػػو مػػف ...  فالشػػيطاف مخمػػكؽ مػػف نػػار...  ))الشػػيطاف النػػكف فيػػو أصػػمية

                                                 

-ِٖٔالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  َِٔ-ِٗٓينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ( ُ)
كبصػػائر ذكم ُِٓ-ُُٓكمنتخػػب قػػرة العيػػكف ص  ُٗٔ-ُٖٔكنزىػػة األعػػيف ص  ِٕٖ

 . ُِّ-ِّ/ّالتمييز 

 . ْْٖ-ْْٕمقاييس المغة ص  ( ِ)

 . ُٖٔنزىة األعيف ص  ( ّ)
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 (ُ)ذلؾ اختص بفرط القكة الغضبية كالحمية الذميمة كامتنع مف السجكد آلدـ((
نكنػػو أصػػمية كقػػاؿ الحمبػػي : ))كقػػالكا : تشػػيطف ، أم : فعػػؿ فعػػؿ الشػػياطيف ف

مػػػػف رحمػػػػة ا تعػػػػػالى  دى عيػػػػػكذلػػػػؾ ألنَّػػػػو بى ...  كألفػػػػو مزيػػػػدة ىػػػػذا قػػػػػكؿ الحػػػػذاؽ
 (ِ) لمخاصمتو أمره((

كفػرَّؽ العسػكرم بػيف الشػيطاف كالجنػػي ))أفَّ الشػيطاف ىػك الشػرير مػػف 
الجػػػفّْ ؛ كليػػػذا يقػػػاؿ لئلنسػػػاف إذا كػػػاف شػػػريرنا شػػػيطاف ، كال يقػػػاؿ جنّْػػػي ؛ ألفَّ 

نَّمػػا يفيػػد االسػػتتار ؛ كليػػذا  قكلػػؾ شػػيطاف يفيػػد الشػػرٌ  ،  كال يفيػػده قكلػػؾ جنًػػي كا 
كالجنّْػيُّ ا الًجنّْػي ،  ف ا الشيطاف ، كال يقاؿ : لعفعمى اإلطبلؽ : لع يقاؿ

  (ّ) كالشيطاف صفة لو(( اسـ الجنس ،
ىػػك الشػػيطاف ال اخػػتبلؼ فيػػو ، أنَّػػو إبمػػيس كذريتػػو ، حتػػى قػػاؿ  فيػػذا

مػف كػؿ فػالجفُّ اسػـ جػنس ييطمىػؽ عمػى  (ْ) أىؿ المغة : ))كالشػيطاف معػركؼ((
أفَّ  كػة ، كالشػياطيف ، كالجػفَّ ، إالٌ عػاـ يػدخؿ فيػو : المبلئ استتر ، فيك معنى

الصػػػنؼ األكؿ اخػػػتص باسػػػـ المبلئكػػػة ،  كالثػػػاني باسػػػـ الشػػػياطيف ، كالثالػػػث 
 . باسـ الجفَّ ، كالجٌف كاإلنس فييـ المؤمف كفييـ الكافر

ًعػػؿ ىػػك لػػيس لػػو إال كجػػو كاحػػد ، ك فالشػػيطاف  الكجػػو الخػػامس الػػذم جي
، أمَّا الكينة ، كالحيات ، كالطغاة مف اإلنس كالجف ، الده  بمعنى : إبميس كأك 
كما جاء في األكجو األربعة التي تقدمتو ، فقد كانت بمعنػى ، كأمية بف خمؼ 

التمػػرد كالعتػك كالبعػػد : ككجػػو الشػبو االسػتعارة ، و ك الشػيطاف عمػػى سػبيؿ التشػػبي
أك ىك الشبو بالصكرة المبيمة ، كما جػاء فػي الكجػو الثػاني الػذم عف الحؽ ، 

                                                 

 .َِٕالمفردات ص  ( ُ)

 .َِٕ/ِعمدة الحفاظ  ( ِ)

 .َّٗالفركؽ المغكية ص  ( ّ)

 .ُُْ/ّٓتاج العركس  ( ْ)
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طىٍمعييىػا كىأىنَّػوي جعمكا فيو الشياطيف بمعنى  : رؤكس الحيػات فػي قكلػو تعػالى : )
ؤيكسي الشَّيىاًطيفً  { جػػػػاء فػػػػي التفسػػػػير : ))الطمعػػػػة لمنخمػػػػة ، ٓٔ(}الصػػػػافات : ري

و بػػػرؤكس الشػػػياطيف فاسػػػتعير لمػػػا طمػػػع مػػػف شػػػجرة الزقػػػكـ مػػػف حمميػػػا ، كشيػػػبّْ 
لمداللػة عمػى تناىيػو فػي الكراىػػة كقػبح المنظػر ؛ ألفَّ الشػيطاف مكػركه مسػػتقبح 

محػػض ، كقيػػؿ : الشػػيطاف حيػػة عرفػػاء  فػػي طبػػاع النػػاس العتقػػادىـ أٌنػػو شػػرّّ 
فسػيا سيػمّْيت بالشػيطاف تشػبييا ليػا كالحية ىػذه ن (ُ) قبيحة المنظر ىائمة جدِّا((

التي نسبكىا لمشػيطمف ال تصػح أف تيعػد أكجينػا ؛  ، فاألكجو المذككرة بالشيطاف
ألنَّيػػا معػػاف مجازيػػة ، ككجػػكه المفػػظ المشػػترؾ يجػػب أف تكػػكف معانييػػا حقيقيػػة 

أنَّػػو لػػك صػػحت ىػػذه األكجػػو فيػػي أكجػػو غيػػر مجازيػػة ، كىػػي مػػف جيػػة أخػػرل 
ْـّ الشػياطيف مختمقة  عف طريؽ دراستيا دراسة معككسػة ، فػالقرآف الكػريـ لػـ ييسػ
صػحاب كتػب ، كمػا فعػؿ أة بػف خمػؼ ، كالحيات ، كالطكاغيت ، كأميَّػبالكينة 

الشػػػياطيف ، فيػػػي جميعيػػػا كجػػػو كاحػػػد ؛ ألفَّ منيػػػا ب الكجػػػكه ، بػػػؿ سػػػمَّى كػػػبلِّ 
، فيػي  األكجو المذككرة ىي التي شيبّْيت بالشيطاف ، كليس الشػيطاف شيػبّْو بيػا

 بمعناه كليس ىك بمعانييا .
 ))باب الطريؽ عمى خمسة أكجو :قاؿ الحيرم : الطريؽ : -ٕٔ

{ ًإالَّ ُٖٔأحدىا : الضبللة ، كقكلو  تعالى : )كىالى ًليىٍيًديىييـٍ طىًريقان }
(}النساء :  ـى يىنَّ  {ُٗٔ-ُٖٔطىًريؽى جى

لىى طىًريؽو  ؽّْ كىاً  كالثاني : الذيف كفركا ، كقكلو تعالى : )يىٍيًدم ًإلىى اٍلحى
(األحقاؼ :   {َّمٍُّستىًقيـو
: الكفر ، كقكلو تعالى : )قىاليكا ًإٍف ىىذىاًف لىسىاًحرىاًف ييًريدىاًف أىف كالثالث 

ٍثمىى(}طو :  ـي اٍلمي يىٍذىىبىا ًبطىًريقىًتكي اكيـ مٍّْف أىٍرًضكيـ ًبًسٍحًرًىمىا كى  {ّٔييٍخًرجى

                                                 

 . ََُّ-ََُِمدارؾ التنزيؿ ص  ( ُ)
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مىى الطًَّريقىًة  كالرابع : اإليماف ، كقكلو تعالى : )كىأىلًَّك اٍستىقىاميكا عى
 {ُٔـ مَّاء غىدىقنا(}الجٌف : الٍسقىٍينىاىي 

كالخامس : األىكاء ، كقكلو تعالى : )كينَّا طىرىاًئؽى ًقدىدنا(}الجف : 
ُُ))}(ُ)  

كقاؿ الدامغاني : ))تفسير الطرؽ عمى ثبلثة أكجو : الطرائؽ : 
 األىكاء المختمفة ، كالطرائؽ : السماكات ، كالطريؽ بعينو 

فكجو منيا : الطرائؽ : األىكاء المختمفة ، قكلو تعالى : )كينَّا طىرىاًئؽى 
 { يعني األىكاء المختمفة ًُُقدىدنا(}الجف : 

مىٍقنىا  لىقىٍد خى كالكجو الثاني : الطرائؽ : السماكات ، قكلو تعالى : )كى
ـٍ سىٍبعى طىرىاًئؽى(}المؤمنكف :   { يعني سبع سماكات ُٕفىٍكقىكي

ـٍ كالكجو الث الث : الطريؽ : السبيؿ ، قكلو تعالى : )فىاٍضًرٍب لىيي
 (ِ){((ٕٕطىًريقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسنا(}طو : 

قاؿ الخميؿ : ))الطريؽ مؤنَّث ، ككٌؿ أيخدكد مف أرض أك صنفة  
مف ثكب ، أك شيء ميٍمزىؽ بعضو ببعض فيك طريقة ، كالسماكات كاألرضكف 

لراغب : ))الطريؽ السبيؿ الذم ييطرىؽ كقاؿ ا (ّ)طرائؽ بعضيا فكؽ بعض((
كعنو استعير كٌؿ مسمؾ يسمكو اإلنساف في فعؿ محمكدنا كاف أك َََباألرجؿ

ٍثمىى(}طو :  ـي اٍلمي يىٍذىىبىا ًبطىًريقىًتكي { كالطارؽ السالؾ ّٔمذمكمنا قاؿ تعالى : )كى
 لمطريؽ ، لكف خيصَّ في التعارؼ باآلتي ليبلن ، فقيؿ : طرؽ أىمو طيركقنا

كجمع الطريؽ طيريؽ ، كجمع طريقة طرائؽ ، قاؿ تعالى : )كينَّا طىرىاًئؽى َََ
كأطباؽ السماء يقاؿ َََ{ إشارة إلى اختبلفيـ في درجاتيـًُُقدىدنا(}الجف : 

                                                 

(
ٔ

                                                            4ٕٙ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                                                           ٕٖ٘-ٕٖٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٖ

                                                          ٙٙ٘( اٌع١ٓ ص 
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ـٍ سىٍبعى طىرىاًئؽى(}المؤمنكف :  مىٍقنىا فىٍكقىكي لىقىٍد خى ليا طرائؽ ، قاؿ تعالى : )كى
ُٕ))}(ُ)      

،  ازم مف جية ، كاسـ جنس مف جية أخرل فالطريؽ لفظ مج
كالحيرم كالدامغاني اختمقا األكجو المنسكبة إليو بدراستيا دراسة معككسة ، 
فقد جعبل الطرائؽ بمعنى األىكاء المختمفة في قكلو تعالى : )كينَّا طىرىاًئؽى ًقدىدنا( 

كالعقائد  ))كقكلو )كينَّا طىرىاًئؽى ًقدىدنا( تشبيو بميغ شبَّو تخالؼ األىكاء
 (ِ)كطرائؽ جمع طريقة ، كالطريقة ىي الطريؽ((َََبالطرائؽ

كجعؿ الدامغاني الطرائؽ في الكجو الثاني بمعنى السماكات في قكلو 
ـٍ سىٍبعى طىرىاًئؽى( قاؿ ابف قتيبة )))سىٍبعى طىرىاًئؽى( سبع  مىٍقنىا فىٍكقىكي لىقىٍد خى تعالى : )كى

نَّما سي َََسماكات كؿُّ سماء طريقة مّْيٍت طرائؽ بالتطارؽ ؛ ألفَّ بعضيا كا 
 (ّ) فكؽ بعض ، يقاؿ : ريش طرائؽ((

فأنت ترل أفَّ السماكات سيمّْيٍت بالطرائؽ ، كشيبّْيٍت بيا ، فالطرائؽ 
ٍعؿي الدامغاني الطرائؽ بمعنى  لفظ مستعار مجازم ، كالسماكات حقيقة ، فجى

يعدُّ تحريفنا مف كجييف ،  السماكات يعني أنَّو سٌمى الطرائؽ بالسماكات ، كىذا
ذلؾ بقمب المعنى في باب التسمية كالمجاز ، فقد سٌمى الطرائؽ بالسماكات ، 
كالمراد تسمية السماكات بالطرائؽ ، كجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة ، كالمراد 

 جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز
كجعؿ الحيرم الطريؽ في الكجو األكؿ بمعنى الضبللة في قكلو 

ـٍ طىًريقان }تعالى : ) ـى( كجعمو في الكجو الرابع ُٖٔكىالى ًليىٍيًديىيي يىنَّ { ًإالَّ طىًريؽى جى
مىى الطًَّريقىًة الٍسقىٍينىاىيـ مَّاء  بمعنى اإليماف في قكلو تعالى : )كىأىلًَّك اٍستىقىاميكا عى

                                                 

(
ٔ

                                                          ٖ٘ٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

                                                         ٕٙٔ/4ٕ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٖ

ٚصاد  ٠ٚٗ/4ٕظةةش : ِعةةأٟ اٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ ٌٍضجةةا  4ٕٙ( دفغةة١ش غش٠ةةب اٌمةةشآْ ص 

                                                         2ٖٖ/٘اٌّغ١ش الةٓ اٌجٛصٞ 
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غىدىقنا( كالطريؽ في ىذيف الشاىديف ىك الطريؽ بعينو ؛ ألفَّ ىذا ىك تعريؼ 
كعنو استعير كٌؿ مسمؾ َََكما تقدـ تعريفو بأنَّو يعني ))السبيؿالطريؽ 

يسمكو اإلنساف في فعؿ محمكدنا كاف أك مذمكمنا(( ))فيقاؿ : طريؽ الخير كذا 
فالطريؽ في الكجو األكؿ ىك المسمؾ الفعمي المذمكـ  (ُ)، كطريؽ الشر كذا((

 ، كىك في الكجو الرابع : المسمؾ الفعمي المحمكد
رم الطريؽ في الكجو الثاني بمعنى : الذيف كفركا ، في كجعؿ الحي

( قاؿ الطبرم في تفسير  لىى طىًريؽو مٍُّستىًقيـو ؽّْ كىاً  قكلو تعالى : )يىٍيًدم ًإلىى اٍلحى
ؽّْ( يقكؿ : يرشد إلى الصكاب ،  ىذه اآلية : ))كقكلو تعالى : )يىٍيًدم ًإلىى اٍلحى

لىى طىرً  ا )كىاً  لى طريؽ ال كيدؿُّ عمى ما فيو  رضن ( يقكؿ : كا  يؽو مٍُّستىًقيـو
ؽّْ( ديف  (ِ) اعكجاج فيو ، كىك اإلسبلـ(( كقاؿ القرطبي : )))يىٍيًدم ًإلىى اٍلحى

( ديف ا القكيـ(( لىى طىًريؽو مٍُّستىًقيـو الحؽ )كىاً 
(ّ) 

فإذا كاف ىذا ىك معنى الطريؽ كتفسيره في قكلو تعالى : )يىٍيًدم ًإلىى 
لىى  ؽّْ كىاً  ( فما معنى جعمو بمعنى الذيف كفركا ؟! فيك كجو ال اٍلحى طىًريؽو مٍُّستىًقيـو

يصحُّ ، كال يقكؿ بو عاقؿ يعي ما يقكؿ ، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإفَّ المحقؽ 
 لـ يعقّْب عمى ىذا الكجو الذم قاؿ بو الحيرم ، كلـ يعمّْؽ عميو بأمّْ كبلـ كاف

لكفر ، في قكلو  كجعؿ الحيرم الطريؽ في الكجو الثالث بمعنى ا
ٍثمىى( قاؿ أبك عبيدة في تفسير ىذه اآلية :  ـي اٍلمي يىٍذىىبىا ًبطىًريقىًتكي تعالى : )كى
))مجازه : بسنتكـ كدينكـ كما أنتـ عميو ، كيقاؿ :  فبلف حسف الطريقة 
المثمى ، تأنيث األمثؿ ، يقاؿ : خذ المثمى منيما ، لؤلنثى ، كخذ األمثؿ 

يىٍذىىبىا  (ْ)((منيما ، إذا كاف ذكرنا قاؿ الطبرم : ))كعف مجاىد قكلو تعالى : )كى
                                                 

(
ٔ

                                                          ٖٓٗ/ٕ( عّذث اٌذفاظ الةٓ اٌذٍتٟ 

(
ٕ

                                                        ٙٓٔ/٠ٕٚ٘ظش : اٌّذشس اٌٛج١ض الةٓ عط١ج  ٕٗ/ٕٙ( جاِع  اٌت١اْ 

(
ٖ

                                                        ٔ٘ٔ/ٙٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٗ

                                                        2ٙٔ( ِجاص اٌمشآْ ص 
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ٍثمىى( قاؿ : أكلي العقؿ كالشرؼ كاألنساب ـي اٍلمي كقاؿ آخركف : ًَََبطىًريقىًتكي
))كركل الشعبي عف  (ُ) معنى ذلؾ : كيغيّْرا سنتكـ كدينكـ الذم أنتـ عميو((

ا كجكه الناس عمي بف أبي طالب رضي ا عنو في ىذه اآلية قاؿ : يصرف
إلييما ، كالمعنى : أف يغمبا بسحرىما فيميؿ إليو السادة كاألشراؼ 

 (ِ) كقاؿ ابف زيد : كيذىبا بالطريقة التي أنتـ عمييا في السيرة((َََمنكـ
))كاألظير في الطريقة ىنا أنَّيا السيرة  كالمممكة كالحاؿ التي ىي عمييا ، ك 

ٍثمىى( تأنيث أمثؿ ، أم : الفاضمة الحسنة(( )اٍلمي
كقاؿ الحمبي : ))قاؿ  (ّ)

الفراء : ىي الرجاؿ ، يقاؿ : ىؤالء طريقة قكميـ كتطكرة قكميـ ، قمتي : 
، فيـ طريقة بيذا االعتبار ،  تسميتيـ مجازنا عف ككنيـ متبكعيف كمقتدل بيـ

كحينئذ يككف فيو مجازاف ، ألفَّ استعماؿ الطريقة في السنة كاالقتداء مجاز ، 
 (ْ) كاستعماؿ ذلؾ في األشراؼ مجاز ثاف ، ال بأس بو((

يىٍذىىبىا   فإذا كاف ىذا ىك معنى الطريؽ كتفسيره في قكلو تعالى :  )كى
ٍثمىى( فما معنى ـي اٍلمي  جعمو بمعنى الكفر ؟!  ًبطىًريقىًتكي

عىؿى الكجو الثالث لمطريؽ يعني الطريؽ  كتأمَّؿ كيؼ أفَّ الدامغاني جى
بعينو ، ثـ جعمو بمعنى السبيؿ ، كالسبيؿ مرادؼ لمطريؽ ، كالمفظ ييعرَّؼ بما 
يرادفو ، كىذا أكبر دليؿ عمى صحة ما نكٍَّىتي بو مرارنا بأفَّ أصحاب كتب 

ائؽ مختمفة ، مف بينيا طريقة الترادؼ ، كىك أنَّيـ الكجكه اختمقكا الكجكه بطر 
 اتخذكا مف مرادفات المفظ أكجينا لو .

قػػاؿ الػػدامغاني : ))تفسػػير القػػذؼ عمػػى أربعػػة أكجػػو : القػػذؼ : -ٖٔ
 لبياف ، كالرجـ .االقكؿ بالظف ، كالطرح ، كالرمي ك 
                                                 

(
ٔ

                                                        ٖٕٔ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

                                                     ٖٕٔ/ٖ( اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ 

(
ٖ

                                                   ٔ٘/ٗ( اٌّذشس اٌٛج١ض الةٓ عط١ج  

(
ٗ

                                                  ٕٓٗ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 
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قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة سػػػبأ : ، فكجػػػو منيػػػا ، القػػػذؼ : القػػػكؿ بػػػالظف 
يىٍقًذفيكفى ًباٍلغىٍيًب ًمف مَّكىافو بىًعيدو )  { يعني : يقكلكف بالظف ْٖ(}سبأ : كى

أىًف كالكجػػو الثػػاني ، القػػذؼ : الطػػرح ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة طػػو : )
ْـّ   { يعني : فاطرحيو .ّٗ(}طو : اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى

قكلػػػػو تعػػػػالى فػػػػي سػػػػكرة ، اف كالكجػػػػو الثالػػػػث ، القػػػػذؼ : األمػػػػر كالبيػػػػ
ؽّْ عىبلـي اٍلغيييكبً الصافات : ) بّْي يىٍقًذؼي ًباٍلحى  {ْٖ(}سبأ :  قيٍؿ ًإفَّ رى

كالكجػػػو الرابػػػع ،  القػػػذؼ : الػػػرجـ قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة الصػػػافات : 
انًػبو }) ييٍقػذىفيكفى ًمػف كيػػؿّْ جى لىييـٍ ٖكى ػكرنا كى { يعنػي : يرمػػكف ٗ-ٖ(}الصػػافات : { ديحي

                                                                                    (ُ) كيرجمكف((
عمى الرمي كالطػرح  قاؿ ابف فارس : ))القاؼ كالذاؿ كالفاء أصؿ يدؿٌ 

كقػاؿ الراغػب : ))القػٍذؼ  (ِ) ، يقاؿ : قذؼ الشيء يقذفػو قػذفنا : إذا رمػى بػو((
  (ّ) لمشتـ كالعيب كما استعير الرمي(( كاستعير القذؼ...  : الرمي البعيد

: فػػي قكلػػو تعػػالى بمعنػػى القػػكؿ بػػالظف جعػػؿ القػػذؼ فػػي الكجػػو األكؿ 
يىٍقػػًذفيكفى ًباٍلغىٍيػػًب ًمػػف مَّكىػػافو بىًعيػػدو ) قػػاؿ الحمبػػي : ( كالقػػذؼ ىنػػا لفػػظ مسػػتعار ، كى
يىٍقًذفيكفى ًباٍلغىٍيًب ًمف مَّكىافو بىًعيدو )قكلو تعالى : )) { اسػتعارة لػرجميـ ْٖ(}سػبأ : كى

...  كأصػػػػؿ القػػػػذؼ الرمػػػػي مػػػػف بعػػػػد...  بػػػػالظنكف الكاذبػػػػة كاألكىػػػػاـ الفاسػػػػدة 
 (ْ) كما استعير ليما الرمي كالرجـ(( عير لمشتـ كالسبٌ تكاس

قيػػٍؿ )كجعمػو فػي الكجػو الثالػػث بمعنػى األمػر كالبيػاف فػػي قكلػو تعػالى : 
ؽّْ عىبلـي الٍ  بّْي يىٍقًذؼي ًباٍلحى ا لفظ مستعار ، جاء في تفسير غيييكبً ًإفَّ رى ( كىك أيضن

                                                 

 .ِّٖ-ُّٖالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 . ٕٕٔمقاييس المغة ص  ( ِ)

 .ُْْالمفردات ص  ( ّ)

 .ِٖٔ-ِٖٓ/ّعمدة الحفاظ  ( ْ)
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ىػػذه اآليػػة : ))بػػالكحي ، كالقػػذؼ تكجيػػو السػػيـ كنحػػكه بػػدفع كاعتمػػاد كيسػػتعار 
كفى لمعنػػػى اإللقػػػاء ، كمنػػػو : ) تىٍأًسػػػري ـي الرٍُّعػػػبى فىًريقنػػػا تىٍقتيميػػػكفى كى قىػػػذىؼى ًفػػػي قيميػػػكًبًي كى

يػػو كينزلػػو إلػػى أنبيائػػو أك كمعنػػى : يقػػذؼ بػػالحؽ : يمق {ِٔ(}األحزاب : فىًريقنػػا
                                                             (ُ) يرمي بو الباطؿ فيدمغو كيزىقو((

فجعػػؿ القػػذؼ بمعنػػى الظػػف ، كبمعنػػى األمػػر كالبيػػاف ، كمػػا جػػاء فػػي 
الكجو األكؿ كالثالث كاف عمى سبيؿ االستعارة ، فيدخبلف فػي بػاب المجػاز ال 

الكجػكه ، كجعػؿى القػذؼ فػي الكجػو الثػاني بمعنػى الطػرح ، كجعمػو فػػي فػي بػاب 
ريبػاف مػف القػذؼ رجـ ، كالطػرح ، كالػرجـ ، معنيػاف قفي الكجو الرابع بمعنى ال

 ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه .  
ىػك داخػؿ فػي  منيػا مػافاألكجو األربعة المذككرة المنسكبة إلػى القػذؼ 

 . ىك داخؿ في باب الترادؼ باب المجاز ، كمنيا ما
جعؿ المفظ بالمعاني التي اختمفت الختالؼ صيغو ، أو :  الطريقة السابعة
 :قو جذره ، أو متعمّ 

تقدـ قكؿ ابف الجكزم : ))كاعمـ أفَّ معنى الكجكه كالنظائر أف تككف  
عمى لفظ كاحد كحركة الكممة كاحدة ذيكرت في مكاضع مف القرآف الكريـ 

 بضـ الخاء : الكبلـ ، كبكسر الخاء : طمب فالخيطبة مثبلن  (ِ)كاحدة((
 (ْ) أعمى كؿ شيء: : ما ييكٌنس ، كبكسر القاؼ  كالقمَّة بضـ القاؼ (ّ)النكاح

كالًقٍسط بكسر القاؼ العدؿ ، كيقاؿ منو : أقسط ييقسط ، كاسـ الفاعؿ : 
كالقىٍسط بفتح القاؼ : الظمـ أم : العادلكف ، الميقسط ، كجمعو : المقسطكف 

                                                 

 . ٕٔٗمدارؾ التنزيؿ ص  ( ُ)

 .ُِ( نزىة األعيف ص ِ)

 . ِِٔص  ينظر : مقاييس المغة(  ّ)

 . ِْٕينظر : مقاييس المغة ص (  ْ)
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ف ؛ ، كجمعو : القاسطكف أم : الظالمك  ، كاسـ الفاعؿ : القاسط  (ُ)كالجكر
{ كقكلو ٖ(}الممتحنة : ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى لذلؾ كرد قكلو تعالى : )

طىبناتعالى : ) ـى حى يىنَّ أصحاب حتى إفَّ  {ُٓ(}الجف : كىأىمَّا اٍلقىاًسطيكفى فىكىانيكا ًلجى
ما كاف عائدنا إلى  مف الكجكه إالٌ يذكركا أنفسيـ في األغمب  لـ كتب الكجكه 

األكجو التي نسبكىا لمبرّْ في  تالمفظ نفسو بحركفو كحركاتو ، فقد تقدَّم
كالًبر )بكسر الباء( يعني اإلحساف ،  ُْٔكتابي : ال كجكه كال نظائر برقـ 

ذكركا  كهأفَّ أصحاب كتب الكج إالٌ  (ِ)بحر ، كبالضـ القمحكبالفتح : خبلؼ ال
جعة افحسب مف دكف الر  ( بكسر الباء)الراجعة إلى الًبر كشكاىدىا األكجو 

بؿ فرقكا بيف األكجو المنسكبة إلى الصيغ المختمفة  (ّ)إليو بفتح الباء كضميا
ف كانت مف جذر كاحد ، مف ناح )بكسر  أنَّيـ ذلؾ مثبلن  بالحركة كا  جعمكا لمجى

ناح )بضـ الجيـ(  (ْ): الجانب ، كالجناح بعينوىما الجيـ( كجييف  كجعمكا لمجي
كجكه ما كاف مف كمف أمثمة ىذه الطريقة  (ٓ)كجييف ىما : الحرج ، كاإلثـ

 األلفاظ اآلتية : 

                                                 

 .ُٕٓ/ْأنكار التنزيؿ (  ُ)

 . ٖٔ-ٕٔينظر : مقاييس المغة ص (  ِ)

 ُْٕ-ُْٔكباسػـ الكجػكه كالنظػائر ص  ُُّ-َُّ( ينظر األشباه كالنظػائر لمقاتػؿ  ّ)
كالكجػػػكه  ْٗ-ُٗكالكجػػػكه كالنظػػػائر لمعسػػػكرم  ُِٗ-ُِٖكالكجػػػكه كالنظػػػائر ليػػػركف  ص

كمنتخػػػػب قػػػػرة العيػػػػكف  َٕ-ٗٔكنزىػػػػة األعػػػػيف ص  َُّ-ُِٗر لمػػػػدامغاني ص كالنظػػػػائ
ِٕ-ّٕ . 

كبصػػائر ذكم  ُٗكنزىػػة األعػػيف ص  ُٔٓينظػػر : الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص (  ْ)
 ََْ/ِالتمييز 

 ُُٓكالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمعسػػػػػكرم ُّٔينظػػػػػر : الكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص (  ٓ)
 ََْ/ِكبصائر ذكم التمييز 
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أفَّ االسػػػتكاء كرد فػػػي القػػػرآف عمػػػى  ذكػػػر أىػػػؿ الكجػػػكه اسػػػتوى : -ٔ
 أكجو .سبعة 

َـّ اٍسػػػػػػػتىكىل ًإلىػػػػػػى السَّػػػػػػػمىاء كىًىػػػػػػػيى القصػػػػػػد كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػالى : )األكؿ :  ثيػػػػػػػ
افه   {ُُ(}فصمت : ديخى

مىػػػػػػػى اٍلعىػػػػػػػػٍرًش كالثػػػػػػػاني : االسػػػػػػػتيبلء ، كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : ) الػػػػػػػرٍَّحمىفي عى
 { ٓ(}طو : اٍستىكىل

مىػػػػى ، كقكلػػػو تعػػػالى : )أك االسػػػتيفاء كالثالػػػث : االسػػػتقرار  ٍت عى كىاٍسػػػتىكى
كًدمّْ   { ْْ(}ىكد : اٍلجي

ًبيػػػػػػػػػثي )الرابػػػػػػػػػع : التماثػػػػػػػػػؿ ، كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى : ك  قيػػػػػػػػػؿ الَّ يىٍسػػػػػػػػػتىًكم اٍلخى
 { ََُ(}المائدة : كىالطَّيّْبي 

مىػػػػى كالخػػػػامس : اسػػػػتكل ، أم : ركػػػػب ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) ًلتىٍسػػػػتىكيكا عى
مىٍيوً  ٍيتيـٍ عى ـٍ ًإذىا اٍستىكى بّْكي كا ًنٍعمىةى رى  {ُّ(}الزخرؼ : ظيييكًرًه ثيَـّ تىٍذكيري

ػػػا بىمىػػػغى أىشيػػػدَّهي )اسػػػتكل : قػػػكم كاشػػػتد ، كقكلػػػو تعػػػالى : كالسػػػادس ،  لىمَّ كى
 أم : استكل خمقو أربعيف{ ُْ(}القصص : كىاٍستىكىل

قيػػػػٍؿ ىىػػػػٍؿ يىٍسػػػػتىًكم الَّػػػػًذيفى كالسػػػػابع : االسػػػػتكاء بعينػػػػو كقكلػػػػو تعػػػػالى : )
  (ُ){ٗ(}الزمر : يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى ال يىٍعمىميكفى 

مػػف الحقػػائؽ المغكيػػة التػػي يجػػب التنبيػػو عمييػػا أفَّ مػػف مفػػردات القػػرآف 
الكػػريـ مػػا أمكػػف تحديػػد داللتيػػا ، كمنيػػا مػػا لػػـ نجػػد لفظنػػا كاحػػدنا اتضػػح لػػدينا 
معناه يمثؿ أقرب المعاني إليو ؛ بؿ كجدنا عدة ألفاظ كؿ منيا يككف قريبنا مػف 

قػع فػي مفتػرؽ معانييػا معناه عمى حد سكاء ، ممػا يػدؿ عمػى أف ىػذه المفػردة ت
الخاصػػة ، مػػف ذلػػؾ لفػػظ االسػػتكاء ، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ تعػػدد معانيػػو عنػػد أىػػؿ 

                                                 

 ْٓ-ْْككجػكه القػرآف لمحيػرم ص  ْٖ-ّٖينظر : الكجكه كالنظػائر لمعسػكرم ص  ( ُ)
 . ُُٓ-ُُْكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص 
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اؿ : كالحاؿ ، يقاؿ : كيؼ أمسيتـ ؟ فيقالخمقة  المغة ، فقد جعمكه بمعنى سكمٌ 
مسػػتككف صػػػالحكف ، كبمعنػػػى كسػػػط الشػػػيء ، كيجػػػيء بمعنػػػى التماثػػػؿ كقكلػػػو 

ًبيثي كىالطَّيّْبي قيؿ الَّ يىٍستىًكم تعالى : ) { كبمعنى االستقامة ، ََُ(}المائدة : اٍلخى
ػػػػػػػػًديدي اٍلقيػػػػػػػػكىل }االعتػػػػػػػػداؿ كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى : )كبمعنػػػػػػػػى  ػػػػػػػػوي شى مَّمى { ذيك ًمػػػػػػػػرَّةو ٓعى
لىمَّا بىمىغى أىشيدَّهي كاالكتماؿ كقكلو تعالى : ){ أك بمعنى البمكغ ٔ(}النجـ : فىاٍستىكىل كى
مػػف الرجػػاؿ الػػذم بمػػغ الغايػػة مػػف شػػبابو { كالمسػػتكم ُْ(}القصػػص : كىاٍستىكىل

كتماـ خمقو كعقمو ، كذلؾ بتماـ ثماف كعشريف إلى تماـ ثبلثيف ، ثـ يدخؿ في 
فالصػبلح  (ُ)حد الكيكلة ، كيحتمؿ ككف األربعيف غاية االستكاء ككمػاؿ العقػؿ

كالكسط كاالستقامة كاالعتػداؿ كالكمػاؿ كالتمػاـ كالبمػكغ ،ال يمثػؿ كاحػد مػف ىػذه 
بمفرده معنى االستكاء ، بؿ الذم يمثؿ معناه المعنػى الحاصػؿ كالنػاتج األمكر 

ػػؿ ىػػػك معنػػى االسػػتكاء فػػػي كػػؿ شػػػكاىد  مػػف اجتماعيػػا ، كىػػػذا المعنػػى الميحىصَّ
األكجو المذككرة ، كأينمػا كرد فػي القػرآف الكػريـ ، يضػاؼ إلػى ذلػؾ أفَّ األكجػو 

ًعػػػؿ االسػػػتكاء  فػػػي الكجػػػو األكؿ المػػػذككرة جػػػاء مػػػف اخػػػتبلؼ التراكيػػػب ، فقػػػد جي
ػافه )بمعنى قصػد الشػيء ، فػي قكلػو تعػالى :  َـّ اٍسػتىكىل ًإلىػى السَّػمىاء كىًىػيى ديخى ( ثيػ

أم : التكجػػػو إلػػػى السػػػماء كاالنتيػػػاء إلييػػػا ، كىػػػذا معنػػػى )إلػػػى( كلػػػيس معنػػػى 
االستكاء ))كما تقكؿ فرغ األميػر مػف بمػد كػذا ثػـ اسػتكل إلػى بمػد كػذا، معنػاه : 

دى االستكاء إليو(   (ِ) (قصى

َـّ اٍسػػػتىكىل ًإلىػػػى السَّػػػمىاء كقػػػاؿ الطبػػػرم فػػػي تفسػػػير قكلػػػو تعػػػالى :   )  ثيػػػ
ًميـه  ػػٍبعى سىػػمىاكىاتو كىىيػػكى ًبكيػػؿّْ شىػػٍيءو عى :  ))فقػػاؿ بعضػػيـ{ ِٗ} (}البقػػرة فىسىػػكَّاىيفَّ سى

كقػاؿ بعضػيـ : لػـ يكػف ذلػؾ مػف ا جػؿ استكل إلى السماء : أقبؿ عميو ... 

                                                 

كالمفػػػردات لمراغػػػب ص  ُِْ-َِْكمقػػػاييس المغػػػة ص  ْٕٓينظػػػر : العػػػيف ص  ( ُ)
 .َُٖ/ّٖكتاج العركس  َِٔ-ِٗٓ

 .ُُٖ/ّٖتاج العركس  ( ِ)
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بمعنػػى فعمػو ، كمػػا تقػكؿ : كػػاف الخميفػة فػػي أىػؿ العػػراؽ ذكػره بتحػػكؿ ، كلكنػو 
ؿ فعمػػو ، كقػاؿ بعضػػيـ : اسػػتكل ؿ إلػى الشػػاـ ، إنَّمػػا يريػد تحػػكٌ يػكالييـ ثػػـ تحػػكَّ 

و إلػى آخػره فيػك كػاف فيػ د إلييػا، كقػاؿ : بػؿ كػؿ تػارؾ عمػبلن إلػى السػماء : عمػ
لعمػػك ك إليػػو ، كقػػاؿ بعضػػيـ : االسػػتكاء : ىػػك العمػػك ، كامسػػتك لمػػا عمػػد كمسػػت

َـّ اٍسػتىكىل ًإلىػى السَّػمىاء كلػى المعػاني بقػكؿ ا جػؿ ثنػاؤه : )كأى ...  ىك االرتفاع ثيػ
سػػبع سػػمكات ، كالعجػػب  بقدرتػػو كخمقيػػفٌ  رىفٌ ( عػػبل عمػػييف كارتفػػع فػػدبٌ فىسىػػكَّاىيفَّ 

َـّ اٍسػػتىكىل ممػػف أنكػػر المعنػػى المفيػػـك مػػف كػػبلـ العػػرب فػػي تأكيػػؿ قػػكؿ ا : ) ثيػػ
اء لػػذم ىػػك بمعنػػى العمػػك كاالرتفػػاع ىربنػػا عنػػد نفسػػو مػػف أف يمزمػػو ( اًإلىػػى السَّػػمى

بزعمػػو إذا تأكلػػو بمعنػػاه المفيػػكـ كػػذلؾ أف يكػػكف إنَّمػػا عػػبل كارتفػػع بعػػد أف كػػاف 
تحتيػا ، إلػى أف تأكلػو بػالمجيكؿ مػف تأكيمػو المسػتنكر ، ثػـ لػـ يػنج ممػا ىػرب 

أفكػػاف مػػدبرنا عػػف  ( أقبػػؿ ،اٍسػػتىكىلمنػػو ، فيقػػاؿ لػػو : زعمػػتى أفَّ تأكيػػؿ قكلػػو : )
السػماء فأقبػػؿ إلييػا ؟ فػػإف زعػـ أفَّ ذلػػؾ لػػيس بإقبػاؿ فعػػؿ كلكنػو إقبػػاؿ تػػدبير ، 

، ثػـ قيؿ لو فكذلؾ فقؿ : عبل عمييا عمػك ممػؾ كسػمطاف ال عمػك انتقػاؿ كزكاؿ 
    (ُ) ألـز في اآلخر مثمو(( لف يقكؿ في شيء مف ذلؾ قكالن إالٌ 

ًعؿ االستكاء في الكجو الثاني    عنى االستيبلء في قكلو تعالى : بمكجي
مىى اٍلعىٍرًش اٍستىكىل) ، كال عبلقػة بعينػو ( كاالستكاء ىنا يعني االسػتكاء الرٍَّحمىفي عى

نَّما جعمكه بيػذا المعنػى مػف إسػقاط داللػة )عمػ ى( التػي لو بمعنى االستيبلء ، كا 
، كقػػد  ىػػذا المعنػػى ال يعنػػي االسػػتيبلء، ك تفيػػد معنػػى االسػػتعبلء عمػػى الشػػيء 

مىػػػى اٍلعىػػػٍرًش اٍسػػػتىكىلفسَّػػػر الطبػػػرم قكلػػػو تعػػػالى : ) ( بقكلػػػو : ))يقػػػكؿ الػػػرٍَّحمىفي عى
ػػػا متػػػأتٍّ مػػػف   (ِ) تعػػالى ذكػػػره : الػػػرحمف عمػػػى عرشػػػو ارتفػػع كعػػػبل(( كىػػػذا أيضن

االستكاء ، كالحقيقة أفَّ معنػى االسػتعبلء الػذم داللة إسقاط داللة )عمى( عمى 

                                                 

 . َِِ-ُِٗ/ُجامع البياف  ( ُ)

 .َُٔ/ُٔجامع البياف  ( ِ)
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عميػو الفعػؿ  ير معنى االستعبلء الذم يدؿٌ يدؿ عميو حرؼ الجر )عمى( ىك غ
مىػػى : عػػبل كارتفػػع ، كالػػدليؿ عمػػى  ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى : ) ٍلنىػػا ىىػػذىا اٍلقيػػٍرآفى عى لىػػٍك أىنزى

ٍشيىًة المَّوً  دّْعنا مٍّْف خى اًشعنا مُّتىصى بىؿو لَّرىأىٍيتىوي خى { فالفعؿ )أنزؿ( بػاؽ ُِ(}الحشر : جى
بػػػو ، كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أفَّ النػػػزكؿ عمػػى معنػػػاه عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تعمػػػؽ )عمػػػى( 

ك كاالرتفػػاع ، فكػػذلؾ )اسػػتكل( بػػاؽ عمػػى معنػػاه فػػي قكلػػو تعػػالى : مػػنقػػيض الع
مىػػى اٍلعىػػٍرًش اٍسػػتىكىل) َـّ اٍسػػتىكىل ًإلىػػى السَّػػمىاء)( كقكلػػو تعػػالى : الػػرٍَّحمىفي عى ( كأينمػػا ثيػػ

 كرد في كتاب ا العزيز 
ًعػػؿى االسػػتكاء فػػي الكجػػو الثالػػث بمعنػػى االسػػتقرار  فػػي عمػػى الشػػيء كجي

ػكًدمّْ قكلو تعالى : ) مىى اٍلجي ٍت عى ػا بػاؽ عمػى معنػاه ؛  (كىاٍستىكى كاالسػتكاء ىنػا أيضن
ألنَّو يدؿ عمى االستقامة كاالعتداؿ كالكماؿ كالتماـ كبمكغ الغاية ، كسفينة نكح 

كاكتمػػؿ كبمغػػت غايتيػػا عنػػد اسػػتكائيا عمػػى جبػػؿ  أمرىػػا كاعتػػدؿ كتػػـٌ قػػد اسػػتقاـ 
 (ُ) الجكدم جاء في التفسير : ))ككاف استكاؤىا عميػو داللػة عمػى نفػاد المػاء((

مفظ القرآنػي فال (ِ)فبمغت ىذه الغاية ))بعد أف طافت األرض كميا ستة أشير((
 جػائز فػي سػتقراربمعنػى اال فجعؿ االسػتكاء المفظ نفسو ،  ال يطابؽ معناه إالٌ 

بػػاب التفسػػير ، ألفَّ الغايػػة مػػف التفسػػير إيضػػاح المعنػػى العػػاـ لمفػػظ بمػػا يرادفػػو 
داللػػػة مػػػف ألفػػػاظ مػػػف دكف االدعػػػاء أفَّ ىػػػذا المفػػػظ المػػػرادؼ أك غيػػػره مطػػػابؽ ل

و كمػا ىػك الحػاؿ فػي بػاب محمٌػ أمَّا االدعاء بأنَّو بػديؿ عنػو أك يحػؿٌ ، االستكاء 
آخػر كأم لفػظ السػتقرار عمػى الجػكدم الكجكه فيك تحريؼ لداللة المفظ ؛ ألفَّ ا

ف كػػلػػو مػػرادؼ  الجمكس عميػػو ال يعطػػي المعنػػى الػػذم  يػػدؿ عميػػو االسػػتكاء ، كا 
قػػػػاؿ التيػػػػانكم : ))ككػػػػذا قكلػػػػو تعػػػػالى : كػػػػاف مرادفنػػػػا لػػػػو كقريبنػػػػا مػػػػف معنػػػػاه ، 

ػػػكًدمّْ ) مىػػػى اٍلجي ٍت عى ، فعػػػدؿ عػػػف المفػػػظ الخػػػػاص  ( كحقيقػػػة ذلػػػػؾ جمسػػػتٍ كىاٍسػػػتىكى

                                                 

 .ٕٓٓ/ِالكسيط لمكاحدم  ( ُ)

 .ْٖٗمدارؾ التنزيؿ ص  ( ِ)
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مرادفو ، لما فػي االسػتكاء مػف اإلشػعار بجمػكس مػتمكف ، ال زيػغ بالمعنى إلى 
ًفػػػيًيفَّ قىاًصػػػرىاتي فيػػػو كال ميػػػؿ ، كىػػػذا ال يحصػػػؿ مػػػف لفػػػظ الجمػػػكس ، ككػػػذا : )

{ كاألصػػؿ عفيفػػات ، كعػػدؿ عنػػو لمداللػػةعمى أنَّيػػفَّ مػػع ٔٓ(}الػػرحمف : الطٍَّرؼً 
رىـ ، كال يؤخػػذ ، كال يشػػتييف غيػػالعفػػة ال تطمػػح أعيػػنيفَّ إلػػى غيػػر أزكاجيػػفَّ 

                                                                                           (ُ) ذلؾ مف لفظ العفة((
ًعؿ االستكاء في الكجو الرابع  قيػؿ )قكلػو تعػالى : بمعنى التماثؿ في كجي

ًبيػػثي كىالطَّيّْػػبي  نَّمػػا المػػراد (الَّ يىٍسػػتىًكم اٍلخى أفَّ  مػػف االسػػتكاء فػػي الشػػاىد األكؿ  كا 
اجتماع الخبيث مع الطيب ال ينتج منو أمر سكمّّ تتمثؿ فيو معاني االسػتقامة 

ػاكاالعتداؿ كالكماؿ كالتمػاـ ،  ػوي : ) فػي قكلػو تعػالى كىػك بيػذا المعنػى أيضن مَّمى عى
  ({ ذيك ًمرَّةو فىاٍستىكىلٓشىًديدي اٍلقيكىل }

ًعػػػؿى االسػػػتكاء فػػػي الكجػػػو ا ركػػػب ، كقكلػػػو تعػػػالى : لخػػػامس بمعنػػػى كجي
مىٍيػػوً ) ٍيتيـٍ عى ـٍ ًإذىا اٍسػػتىكى بّْكيػ ػػةى رى كا ًنٍعمى َـّ تىػػٍذكيري مىػػى ظيييػػكًرًه ثيػػ ( بػػؿ ىػػك بمعنػػى ًلتىٍسػتىكيكا عى

ًعػػػؿ بمعنػػػى الركػػػكب مػػػف تسػػػميط معنػػػى  نَّمػػػا جي حػػػرؼ الجػػػر االسػػػتكء بعينػػػو ، كا 
 )عمى( عميو 

عىؿى الدامغاني  قػكم كاشػتدٌ )): بمعنػى  لكجػو السػادس االستكاء فػي ا كجى
لىمَّا بىمىغى أىشيدَّهي كىاٍستىكىل)، كقكلو تعالى :  أم : اسػتكل خمقػو { ُْ(}القصػص : كى

قػػػكؿ مػػػى ذلػػػؾ عبػػػؿ ىػػػك بمعنػػػى االسػػػتكاء بعينػػػو ، كالػػػدليؿ  (ِ)سػػػنة(( أربعػػػيف
اسػتكل خمقػو ( بمعنػى : ))كىاٍسػتىكىلمغاني نفسو عنػدما جعػؿ قكلػو تعػالى : )االد

ػا بىمىػػغى )قػاؿ أبػك منصػكر األزىػرم : ))كقػكؿ ا عػز كجػؿ :  أربعػيف سػنة(( لىمَّ كى
{ قيؿ : إفَّ معنى )استكل( ىا ىنا بمغ األربعػيف ُْ(}القصص : أىشيدَّهي كىاٍستىكىل

، قمتى : ككبلـ العرب أفَّ المجتمع مف الرجاؿ كالمستكم ىك الذم تـ شػبابو ، 

                                                 

 . ْٔٔ/ِكشاؼ اصطبلحات الفنكف  ( ُ)

 . ُُْالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ( ِ)
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كف حينئذ مجتمعنا كمستكينا إلى أف تتـ لو كذلؾ إذا تمت لو ثماف كعشركف فيك
ثػػػبلث كثبلثػػػكف سػػػنة ، ثػػػـ يػػػدخؿ فػػػي حػػػد الكيكلػػػة ، كيحتمػػػؿ أف يكػػػكف بمػػػكغ 

  (ُ) األربعيف غاية االستكاء ككماؿ العقؿ كالحنكة ، كا أعمـ((
 دالالت :  في األكجو السبعة المذككرة أربع فيناؾ

داللػػػػة )عمػػػػى( فجعػػػػؿ االسػػػػتكاء فػػػػي الكجػػػػو الثػػػػاني بمعنػػػػى األكلػػػػى : 
مىى اٍلعىٍرًش اٍستىكىل)االستيبلء في قكلو  كجعمػو بمعنػى االسػتقرار فػي  (الرٍَّحمىفي عى

ػكًدمّْ )الكجو الثالث فػي قكلػو تعػالى :  مىػى اٍلجي ٍت عى ( كبمعنػى الركػكب فػي كىاٍسػتىكى
مىػػىالكجػػو الخػػامس فػػي قكلػػو تعػػالى : ) ـٍ  ًلتىٍسػػتىكيكا عى بّْكيػػ ػػةى رى كا ًنٍعمى َـّ تىػػٍذكيري ظيييػػكًرًه ثيػػ

مىٍيػػػوً  ٍيتيـٍ عى ىػػػذه المعػػػاني الثبلثػػػة جػػػاءت مػػػف داللػػػة )عمػػػى( التػػػي تفيػػػد  (ًإذىا اٍسػػػتىكى
كجػو  معنى االستعبلء عمى الشيء ، فالمعنى كاحد حتى جاز تقػديرىا فػي كػؿّْ 

 . مف األكجو المذككرة 
يء كاالتجػاه إليػو ، كمػا جػاء الثانية : داللة )إلى( التي تفيد قصد الشػ

افه قكلو تعالى : )ىذا في الكجو األكؿ في   (ثيَـّ اٍستىكىل ًإلىى السَّمىاء كىًىيى ديخى
مجيء االستكاء مجردنا مف الثالثة : داللة االستكاء بعينيا كتككف عند 

تعمقػػػو بػػػالكاك ، كبحػػػرؼ الجػػػٌر ، كمػػػا جػػػاء ىػػػذا فػػػي الكجػػػو السػػػادس فػػػي قكلػػػو 
لىمَّا بىمىغى أىشيػدَّهي كىاٍسػتىكىلتعالى : ) ػوي شىػًديدي اٍلقيػكىل قكلػو تعػالى : )مثػؿ ىػذا ك  (كى مَّمى عى

 {ٔ(}النجـ : { ذيك ًمرَّةو فىاٍستىكىلٓ}
الرابعة : داللة الكاك فػي الكجػو الرابػع الػذم جعمػكه بمعنػى التماثػؿ فػي 

ًبيثي كىالطَّيّْبي )قكلو تعالى :   (قيؿ الَّ يىٍستىًكم اٍلخى
كالحقيقة أٌف الػكاك ىنػا كاك معيػة ، كال يصػٌح أف تكػكف عاطفػة ؛ ألٌنػو 
ال يصٌح تكرار العامؿ ، أم : ال يصٌح تقدير العطؼ ، فبل يصٌح أف يقػاؿ : 

، فيذا الكبلـ ال معنى لو ؛ ألٌنو ما أريػد يستكم الطٌيب ال ال يستكم الخبيث ك 

                                                 

 .ُْٕٗ/ِتيذيب المغة  ( ُ)
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، معنى العطؼ ، بػؿ أريػد أف يكػكف المعنػى : ال يسػتكم الخبيػث مػع الطيّْػب 
ػػػػػػػػػكفى كىالَّػػػػػػػػػًذيفى ال )ككػػػػػػػػػذلؾ قكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى :  قيػػػػػػػػػٍؿ ىىػػػػػػػػػٍؿ يىٍسػػػػػػػػػتىًكم الَّػػػػػػػػػًذيفى يىٍعمىمي

 {ٗ(}الزمر :  (يىٍعمىميكفى 
فػػي كتػػابي : رفػكع مكقػد بحثػػتي ىػذه القضػػية فػػي بػاب المفعػػكؿ معػػو ال

  في ىذا الباب االستشياد بيذه الشكاىد القرآنية  كقد فاتنيمف مزاعـ النحاة ، 
رفػػػع االسػػػـ بعػػػد الػػػػكاك فػػػي نحػػػك : اختصػػػـ زيػػػػد ))كقػػػد ذكػػػرتي ىنػػػاؾ مسػػػػألة 

كعمػػػركه ، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف عػػػدـ صػػػحة معنػػػى العطػػػؼ فػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ لعػػػدـ 
صػػحة أف يقػػاؿ : اختصػػـ زيػػد كاختصػػـ عمػػرك ؛ ألفَّ المػػراد مػػف الػػكاك معنػػى 

 اختصـ زيد مع عمرك .)مع( ، كالتقدير : 

كجػػػػاء فػػػػي فرائػػػػد النحػػػػك الكسػػػػيمة ))كتكػػػػكف الػػػػكاك لمتنصػػػػيص عمػػػػى  
مصػػػاحبة مػػػا بعػػػدىا لمعمػػػكؿ العامػػػػؿ السػػػابؽ نحػػػك : اشػػػترؾ زيػػػده كعمػػػػركه ، 

)) كخمطػػػػتي البيػػػػرَّ كالشػػػػعيرى
ذا تعػػػػيَّف أف تكػػػػكف الػػػػكاك فػػػػي : خمطػػػػتي البػػػػرَّ  (ُ)  كا 

حػاؿ النصػب، فيػي كػذلؾ كالشعيرى ، لممعيػة كال يصػح جعميػا كاك عطػؼ فػي 
فػي حػاؿ الرفػع ، كقكلنػا : اخػتمط البيػرُّ كالشػعيري 
كىػذه شػكاىد جديػدة  ييصػٌرح ،  

ـي  بيػػا النحػػاة عمػػى المفعػػكؿ معػػو المرفػػكع ، كمػػف أمثمتيػػا األخػػرل ، تكمػػـ المعمػػ
ػػػػا ، فيػػػػك مفعػػػػكؿ معػػػػو ، إذ المعنػػػػى  ف كػػػػاف مرفكعن ( كا  كالطالػػػػبي  ؛ فػػػػػ)الطالبي

ذا جي  المػػػػػراد : تكمػػػػػـ المعمػػػػػـ مػػػػػع عػػػػػؿ معطكفنػػػػػا ، تغيػػػػػر المعنػػػػػى الطالػػػػػب ، كا 
كاسػػػتكجب أف يكػػػكف أفَّ كػػػبلِّ منيمػػػا تكمػػػـ مػػػع إنسػػػاف آخػػػر ، أم : كقػػػع فعػػػؿ 

  ((لكبلـ مف كؿ كاحد منيما عمى حدةا

في الكجو الرابع متأتٍّ مف داللة الػكاك، ال فمعنى المماثمة ، كما جاء 
 مف داللة االستكاء  . 

                                                 

 .  ِٗٓ( ص ُ)
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ػػؿ مػػف اجتمػػاع كاحػػد ، ك فمػػيس لبلسػػتكاء إاٌل معنػػى  ىػػك المعنػػى الميحىصَّ
معػػاني االسػػتقامة كاالعتػػداؿ كالكمػػاؿ كالتمػػاـ كبمػػكغ غايػػة األمػػكر ، كىػػك بيػػذا 

كجعميػػـ االسػػتكاء فػػي الكػػريـ كال كجػػكه لػػو فيػػو ، القػػرآف كرد فػػي  المعنػػى أينمػػا
الكجػػػو السػػػابع يعنػػػي االسػػػتكاء بعينػػػو يعنػػػي أف األكجػػػو السػػػتة الباقيػػػة ال تعنػػػي 

ـٌ تفصيمو .االستكاء بعي                                                       نو ، فيي إذف أكجو مختمىقة عمى نحك ما ت
تفسير اإلشعار عمى خمسػة أكجػو : ))قاؿ الدامغاني :  اإلشعار :-ٕ

 بعينو . كجميع الشعر الشعر ، كالكككب ، كالمناسؾ ، كالعمـ ، 
كىالشُّػػػػعىرىاء يىتَّػػػػًبعيييـي ) شػػػػعر قكلػػػػو تعػػػػالى :فكجػػػػو منيػػػػا األشػػػػعار جمػػػػع 

ػػػاًعرو كقكلػػػو تعػػػالى : ) {ِِْ(}الشػػػعراء : اٍلغىاكيكفى  ػػػا ىيػػػكى ًبقىػػػٍكًؿ شى مى (}الحاقة : كى
ُْ} 

كىأىنَّػوي ىيػكى )كالكجو الثاني ، الشّْعرل : الكككػب المعػركؼ قكلػو تعػالى : 
 {ْٗ(}النجـ : رىبُّ الشٍّْعرىل

: : المناسػػؾ ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة الحػػج كالكجػػو الثالػػث ، الشػػعائر 
فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمف شىعىآًئًر الٌموً )  {ُٖٓ(}البقرة : ًإفَّ الصَّ

كالكجػػو الرابػػع ، أشػػعر يشػػعر ، بمعنػػى العمػػـ ، أم : أعمػػـ يعمػػـ قكلػػو 
ػػػػػاءٍت الى ييٍؤًمنيكفى تعػػػػػالى : ) ـٍ أىنَّيىػػػػػا ًإذىا جى ػػػػػا ييٍشػػػػػًعريكي مى { أم : َُٗ(}األنعػػػػػاـ : كى
 يعممكـ .

كالكجو الخامس ، األشعار : جمػع شػعر قكلػو تعػالى فػي سػكرة النحػؿ 
ًمٍف أىٍصكىاًفيىا كىأىٍكبىاًرىىا كىأىٍشعىاًرىىا أىثىاثنا ًإلىى ًحيفو : )  (ُ){((َٖ(}النحؿ : كى

كفػػػػي كػػػػػبلـ الػػػػػدامغاني اضػػػػػطراب كاضػػػػح ، فقػػػػػد جعػػػػػؿ الكجػػػػػو األكؿ 
جعػػػػؿ شػػػػاىد األكؿ بمعنػػػػى أنَّػػػػو  مس بمعنػػػػى األشػػػػعار جمػػػػع شػػػػعر ، إالٌ كالخػػػػا

                                                 

 .ِٗٓكينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  َُُالكجكه كالنظائر ص (  ُ)
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فػػي األكؿ الشػػعراء كشػػاىد الكجػػو الخػػامس بمعنػػى األشػػعار ، كيبػػدك أفَّ الكجػػو 
  و عميو المحقؽ ، كىذا ما لـ ينبٌ  الشعراء ، ليكافؽ شاىدهالحقيقة بمعنى : 

كىأىنَّػوي كالشّْػعرل : اسػـ نجػـ معػركؼ ، كتخصيصػو بالػذكر فػي قكلػو : )
ألفَّ خزاعػػة كانػػت تعبػػدىا ، ككػػاف الػػذم سػػفَّ  {ْٗ (}النجـ :ىيػػكى رىبُّ الشّْػػٍعرىل

ا رسػكؿ ا صػمى  جػدٌ  عبادتيا رجػؿ يقػاؿ لػو : أبػك كبشػة ؛ كقيػؿ : إنَّػو جػدٌ 
عميو كسمـ ، كلذلؾ نسبو الكفار إلى النبي فػي قػكليـ : لقػد أيًمػر أٍمػر ابػف أبػي 

فػتح الشػيف الشَّػٍعر )ب، ك شبيكه بو في مخالفتو ليـ ، كشػتاف مػا بينيمػا ، كبشة 
 كرجػؿكسككف العيف( جمع شىٍعرىة ، كاألشعار جمع الشَّػٍعر فيػك جمػع الجمػع ، 

ػػٍعًر الػػرأس كالجسػػ ًمػػٍف أىٍصػػكىاًفيىا كىأىٍكبىاًرىىػػا قػػاؿ تعػػالى : )د ، أشػػعر : طكيػػؿ شى كى
 كتقػػكؿ شػػعىٍرتي بالشػػيء : إذا عممتىػػو،  {َٖ(}النحػػؿ : كىأىٍشػػعىاًرىىا أىثىاثنػػا ًإلىػػى ًحيفو 

كفطنتى لو ، كىك مف الشّْػعر )بكسػر الشػيف كسػككف العػيف( لػذلؾ يقػاؿ : ليػت 
ًشٍعرم ، أم : ليتني عممػتي ، كأصػؿ ىػذه المػادة مػف شىػعىًر اإلنسػاف ، تقػكؿ : 
شىعىٍرتي زيدنا ، أم : أصبتي شىعىره ، كمنو استعير : شعرتي كػذا ، أم : عممػتي 

ػا فػػي الدقػة كإصػػابة الشَّػٍعر ، فالشّْػػٍعر  ىػك كػػالعمـ كزننػا كمعنػػى ، كقيػؿ ىػػك عممن
ف العمـ بدقائؽ األمكر ، ثـ غمب عمى منظـك القكؿ لشرفو بالكزف كالقافية  ، كا 

كجمعػو لما ال يفطف لو غيػره ، شاعرنا سمي الشاعر فقد ،  كاف كؿ عمـ شعرنا 
 كالدليؿ عمى ذلؾ  قكؿ عنترة :شعراء 

 الدار بعد تكىُّـً  ءي مف ميتىٌردَّـً    أـ ىؿ عرفتى ىؿ غادرى الشعرا
كشػعائره ، كمشػاعر الحػج  فطنػكا لػو كالمعنى : أفَّ الشعراء لـ يغادركا شػيئنا إالَّ 

 الشػػعائركالمشػاعر جمػع مىٍشػعر ، ك ، كأعبلمػو  معالمػو : المناسػؾ ، كتعنػي : 
ىػػػي فالمشػػػاعر كالشػػػعائر  جمػػػع شػػػعيرة ، كالشػػػعيرة فػػػي األصػػػؿ : العبلمػػػة ، 

المعػػالـ التػػي نػػدب ا إلييػػا ، كأمػػر بالقيػػاـ عمييػػا ، أك ىػػي كػػؿ مػػا كػػاف مػػف 
ػػا : البىدىنىػة تيٍيػدل ،  كيقػاؿ إشػػعارىا أف مكقػؼ ، كمسػعى ، كذبػح  ، كيقػاؿ أيضن

ػػزَّ أصػػؿ سػػناميا حتػػى يسػػيؿ الػػدـ ًإفَّ قػػاؿ ا تعػػالى : )، فػػييٍعمىـ أنَّيػػا ىىػػٍدمه  ييجى
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ػػ ػػٍركىةى ًمػػف شى ػػفىا كىاٍلمى ٍشػػعىًر ) { كقكلػػو تعػػالى :ُٖٓ(}البقرة : عىآًئًر المٌػػوً الصَّ ًعنػػدى اٍلمى
رىاـً  ؛ سيػػػػػمّْي بػػػػػذلؾ ؛ ألنَّػػػػػو مػػػػػف { ىػػػػػك المسػػػػػجد المعػػػػػركؼ ُٖٗ(}البقػػػػػرة : اٍلحى

أفَّ ىػػذا االسػػـ غمػػب عمػػى  حػػج ، كمكاضػػع الحػػج كميػػا مشػػعر إالٌ عبلمػػات  ال
                                                                                                     (ُ)ىذا المكاف بخصكصو 

جبؿ يقػؼ عميػو اإلمػاـ كييسػمَّى قػزح ، كقيػؿ : مػا ))كالمشعر الحراـ : 
بػػػيف مػػػأزمي عرفػػػة ككادم محسػػػر ، كيؤيػػػد األكؿ مػػػا ركل جػػػابر : أنَّػػػو عميػػػو 

ى ركػػػب ناقتػػػو حتػػػى أتػػػالصػػػبلة كالسػػػبلـ لمػػػا صػػػمى الفجػػػر ، يعنػػػي بالمزدلفػػػة 
نَّمػػا سيػػمّْي المشػػعر الحػػراـ فػػدعا ككبَّػػر كىمٌػػ ؿ ، كلػػـ يػػزؿ كاقفنػػا حتػػى أسػػفر ، كا 

مشعرنا ؛ ألنَّو معمـ العبادة ، ككيصؼ بالحراـ لحرمتو ، كمعنػى : عنػد المشػعر 
اٌل فالمزدلفػػػة كميػػػا مكقػػػؼ إالٌ الحػػػراـ ، ممػػػا يميػػػ  و كيقػػػرب منػػػو فإنَّػػػو أفضػػػؿ ، كا 
  (ِ) كادم محسر((

عمػػػػػت بمعنػػػػػى  كالمشػػػػػاعر كالشػػػػػعائر : المشػػػػػاعر والمناسػػػػػؾ ف جي : كا 
سػػيف كالكػػاؼ لأفَّ ىنػػاؾ فرقنػػا بينيمػػا قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))النػػكف كا المناسػػؾ إالٌ 

أصؿ صحيح يدؿ عمى عبادة كتقرب إلى ا تعالى ، كرجؿ ناسؾ ، كالذبيحة 
ٍنًسػػؾ : المكضػػع : ييػػذبىح فيػػو النسػػائؾ ،  التػػي تتقػػرب بيػػا إلػػى ا نسػػيكة ، كالمى

  (ّ) في القرباف(( كال يككف ذلؾ إالٌ 
ػػػتٍ مً ىػػػي أسػػػماء مكاضػػػع أيعٍ فالمشػػػاعر  ، لمنػػػاس بأسػػػمائيا كأماكنيػػػا  مى

بالتعرؼ إلييا يعمـ الناس أيػف فجاز أف تيسمَّى مشاعر ، ألنَّيا أصبحت معالـ 
أمػػػػكر ، كجػػػػاز أف تيسػػػػمَّى مناسػػػػؾ ؛ ألفَّ فييػػػػا مػػػػف دكف غيرىػػػػا تيػػػػؤدل تكػػػػكف 

                                                 

كالمفػػػردات لمراغػػػب ص  ُْٓكمقػػػاييس المغػػػة ص  ّْٖ-ِْٖينظػػػر : العػػػيف ص (  ُ)
 .ِٕٔ-ِْٕ/ِكعمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ  ِِٕ-ُِٕ

 .ُُّ/ُأنكار التنزيؿ (  ِ)

 . ٖٔٗمقاييس المغة ص (  ّ)
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قػد عمميػا النػاس اسػمنا كمكضػعنا ، ألنَّػو تسمى مشػعرنا ،  فالكعبة مثبلن  العبادة ،
تحصؿ تأدية ركف مف أركػاف الحػج ، كىػك الطػكاؼ ، كتسمى منسكنا ألفَّ فييا 

 طريقػػة ، فػػالطكاؼ يسػػمى شػػعيرة ؛ ألنَّػػو عممػػو النػػاس طكافنػػا بال ككػػذلؾ الشػػعائر
كرات ، كمػف اليسػار إلػى ، كىك دكراف اإلنساف حكؿ الكعبػة سػبع دالتي ييؤدَّل 

ا نيسكنا ؛ ألفَّ القياـ بيػذا العمػؿ مػع النيػة تػتـ تأديػة ركػف  اليميف ، كيسمى أيضن
عندما تيجعؿ فييا عبلمة ، فالبىدىنىة التي تيٍيدل تسمى شعيرة ، مف أركاف الحج 

ػػزَّ أصػػؿ سػػناميا حتػػى يسػػيؿ الػػدـ فػػييٍعمىـ أنَّيػػا ىىػػٍدمه  كىػػي ، فعنػػد ذبحيػػا أف ييجى
فػػإذا كأركانػػو ، كأعمالػػو  تسػػمى نسػػيكة ، كىػػذا ىػػك حػػاؿ مكاضػػع الحػػج  تقربنػػا
ذا منيػػا قيًصػػد  قيًصػػد معنػػى العبػػادة معنػػى اإلعػػبلـ سيػػمّْيت مشػػاعر كشػػعائر ، كا 

 .                                                                   سميت مناسؾ 
جعؿ الدامغاني لئلشعار خمسة أكجو ، كاإلشعار مف الشّْػعر )بكسػر  
ال ترجػع إلػى  كجػو الخمسػة التػي ذكرىػااألىذه أربعة مف ك بمعنى العمـ الشيف( 

صػػػيغ مختمفػػػة ، فػػػأرجع الكجػػػو األكؿ إلػػػى  أربػػػع، بػػػؿ أرجعيػػػا إلػػػى  ىػػػذا المفػػػظ
لثالػػث إلػػى عرل ، كالكجػػو اصػػيغة الشػػعراء كالشػػاعر ، كالكجػػو الثػػاني إلػػى الشّْػػ

لشػيف( كلػـ يرجػع الشعائر ، كالكجو الخامس إلى األشعار جمػع الشَّػعر )بفػتح ا
ػا تعػالى : ) الكجو الرابع الذم جعمو بمعنى العمـ فػي قكلػو  إلى اإلشعار إالٌ  مى كى

اءٍت الى ييٍؤًمنيكفى  ـٍ أىنَّيىا ًإذىا جى كالعمـ في ، { أم : يعممكـ َُٗ(}األنعاـ : ييٍشًعريكي
كىػػك فػػي الحقيقػػة مػػف الشّْػػٍعر الكجػػو الرابػػع مػػف صػػيغة الفعػػؿ : شىػػعىرى يشػػعر ، 

فاألكجػػػػو  ، أم : ليتنػػػػي عممػػػػتي ، )بكسػػػػر الشػػػػيف( لػػػػذلؾ يقػػػػاؿ : ليػػػػت ًشػػػػٍعرم
 خمس صيغ :الخمسة المذككرة ال تعكد إلى صيغة كاحدة ، بؿ إلى 

ـى اإلشػػػعار كىػػػك مصػػػدر أشػػػعرى -ُ ػػػٍعر )ببمعنػػػى أعمػػػ كسػػػر كمنػػػو الشّْ
 .الشيف( بمعنى الًعٍمـ 

 كىك عمـ نجـ معيف .عمى كزف )فيٍعمى( الشّْعرل ، -ِ
 كالشَّعر جمع شىٍعرة األشعار ، كىك جمع الشىعر )بفتح الشيف( -ّ
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 الشعائر جمع شعيرة ، كىي معالـ الحج .-ْ
 الشعراء جمع شاعر .-ٓ

ى صػػػيغتو ، كلكػػػؿ صػػػيغة معناىػػػا ، فتكػػػكف لكػػػؿ معنػػػفأنػػػت تػػػرل أفَّ 
ة معػػػاف اختمفػػػت خمسػػػلمػػػذككرة مختمقػػػة بجعميػػػا عائػػػدة إلػػػى األكجػػػو الخمسػػػة ا

  ياصيغ الختبلؼ
قاؿ الدامغاني : ))تفسير التراب عمى خمسة أكجو : التراب : -ٖ

 الرميـ ، كاألشكاؿ ، كالترائب ، كالبيائـ ، كالصعيد .

فكجو منيا ، التراب : بمعنى الرميـ ، قكلو تعالى في سكرة الرعد : 
ٍمؽو(}الرعد : )كىا ً  ـٍ أىًئذىا كينَّا تيرىابنا أىًئنَّا لىًفي خى ٍب فىعىجىبه قىٍكلييي  { أم : رميمنا ٓف تىٍعجى

كالكجو الثاني ، األتراب : األشكاؿ ، قكلو تعالى في سكرة ص : 
(}ص :  ـٍ قىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ أىٍترىابه  {ِٓ)كىًعندىىي

الصدر ، كقكلو تعالى كالكجو الثالث ، الترائب : يعني الضمكع مف 
ٍمًب كىالتَّرىاًئًب(}الطارؽ :  في سكرة : كالسماء كالطارؽ : )يىٍخريجي ًمف بىٍيًف الصُّ

 { يعني : التراقيٕ
كالكجو الرابع ، التراب : يعني البيائـ ، قكلو تعالى في سكرة عـ 

يىقيكؿي اٍلكىاًفري يىا لىٍيتىًني كينتي تيرىابنا(}النبأ :   {َْيتساءلكف : )كى
مىقىكيـ مّْف  كالكجو الخامس ، التراب : الصعيد ، قكلو تعالى : )كىالمَّوي خى

(}فاطر :    (ٔ){((ُُتيرىابو
كاقتصر الفيركزآبادم عمى ذكر ثبلثة أكجو ، كىي : الكجو األكؿ ، 
كالرابع ، كالخامس ، كجعؿ الكجو الخامس بمعنى حقيقة التربة ال بمعنى 

 كالكجو الرابع ىك المعنٌي بالطريقة .  (ٕ)الصعيد كما قاؿ الدامغاني

                                                 

 َُْ-ُّٗ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 ِٕٗ/ِ( بصائر ذكم التمييز  ِ)
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قاؿ ابف فارس : ))التاء كالراء كالباء أصبلف ، أحدىما : التراب كما 
ييشتىؽ منو ، كاآلخر : تساكم الشيئيف ، فاألكؿ : التراب كىك التَّيرىب كالتٍَّكراب 

استغنى ، كيقاؿ : تىًربى الرجؿ : إذا افتقر ، كأنَّو لصؽ بالتراب ، كأترب : إذا 
كأمَّا اآلخر ، فالتٍّْرب : الًخٍدف ، ...  ، كأنَّو صار لو مف الماؿ بقدر التراب

 (ٔ) ريب ، كىك الصدر عند تساكم رؤكس العظاـ((كالجمع أتراب ، كمنو التّْ 
))كالترائب ضمكع الصدر ، الكاحدة تريبة ، قاؿ تعالى : )يىٍخريجي ًمف بىٍيًف 

ٍمًب كىالتَّرىاًئًب(}الط ـٍ قىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ ٕارؽ : الصُّ { كقكلو تعالى : )كىًعندىىي
(}ص :  { أم : ًلدات تيٍنشىٍافى معنا تشبيينا في التساكم كالتماثؿ ِٓأىٍترىابه

كقيؿ : ألنَّيفَّ في حاؿ الصبا يمعبف ...  بالترائب التي ىي ضمكع الصدر
لد معؾ ، كالجمع ًلدات  (ٕ)بالتراب معنا(( ، كالترائب : عظاـ كالمّْدة : مىف كي

ًلد معو في كقت كاحد ،  الصدر ، كالتٍّْرب : كقيؿ : ًتٍرب فبلف : إذا كي
كالتٍّْرب : النظير المماثؿ ، كأكثر ما يككف ذلؾ في المؤنث ، يقاؿ ىي تربيا 
، كىما ًترباف ، كىفَّ أتراب ، كيقاؿ لمذككر األسناف كاألقراف ، كلئلناث 

  (ٖ)األتراب
أىؿ المغة أفَّ األكجو التي ذكرىا الدامغاني ترجع إلى تبيَّف مف كبلـ 

صيغتيف مختمفتيف ، األكلى : التيراب ، كاختمؽ منيا ثبلثة أكجو ىي : الرميـ 
، كالبيائـ ، كالصعيد . كالثانية التٍّْرب ، كاختمؽ منيا كجييف ىما :  األشكاؿ 

رآف الكريـ ، كالترائب التي ىي ضمكع الصدر ، ككثيرنا ما اختمفت في الق
المعاني الختبلؼ الصيغة ، فجعؿ صيغة بمعنى صيغة أخرل تحريؼ ظاىر 
لمصيغة ، كما أنَّو يعني تكحيد معانييا ، أم : إلغاءىا ذلؾ باالكتفاء بصيغة 

                                                 

 ُِٖ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ٕٗ( المفردات ص  ِ)

 ِْ/ِكتاج العركس  ُِٖ/ِ( ينظر : لساف العرب  ّ)
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كاحدة ، كبخمط معاني بعضيا ببعض ، كفي ذلؾ ىدـ كبير لمغة القرآف 
 الكريـ

جو األكؿ بمعنى الرميـ ، جعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم التراب في الك 
ٍمؽو(  ـٍ أىًئذىا كينَّا تيرىابنا أىًئنَّا لىًفي خى ٍب فىعىجىبه قىٍكلييي ف تىٍعجى في قكلو تعالى : )كىاً 
ـى كىًىيى  ))كالرميـ : العظاـ البالية ، قاؿ تعالى : )قىاؿى مىٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا

ًميـه(}يس :  ا عميو كسمـ عف { ككذا الرّْمَّة ، كنيى رسكؿ ا صمى ٖٕرى
كث كالرّْمَّة(( فيذا ىك معنى الرميـ فأيف ىك مف معنى  (ٔ)االستنجاء بالرَّ

َـّ ما الداعي  التراب ؟ حتى إنَّو ال يجكز االستنجاء باألكؿ بخبلؼ الثاني ، ث
إلى جعؿ التراب بمعنى الرميـ سكل اختبلؽ الكجكه ؟ لذلؾ لـ أجد في كتب 

 التفسير مف قاؿ بيذا الكجو 
كجعؿ الدامغاني األتراب في الكجو الثاني بمعنى األشكاؿ ، في 
( كاألشكاؿ ىي المتشابية في الييئة  ـٍ قىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ أىٍترىابه قكلو  : )كىًعندىىي
كالصكرة ؛ لذلؾ يحدث منيا اإلشكاؿ ، فيمتبس بعضيا ببعض لتشابييا في 

ئر المتماثمة في الكالدة كالنشأة كاألتراب كما تقدـ تعريفيا ، ىي النظا (ٕ)الكيفية
كالسمكؾ كالكظيفة ، كأكثر ما يككف ذلؾ في اإلناث ، كاألشكاؿ عامَّة ، كما 
ا  بمعنى  ـى ال تيجعؿ األتراب فيو أيضن الداعي إلى جعميا بيذا الكجو بعينو ؟ كًل
األمثاؿ ، أك النظائر ، أك األشباه ؛ ألنَّيا ألفاظ مترادفة ، فيي جميعيا كاحدة 

 منيا ال يمثؿ األتراب بعينيا بؿ المعنى القريب منيا ، فإذا مف حيث إفَّ كبلن 
جاز أحدىا جاز اآلخر ، كال بأس في أف نجعؿ األتراب بمعنى األشكاؿ إذا 
ا لمعناىا كمف دكف تعييف ، كما  يضاحن أريد مف األشكاؿ أف تككف تعريفنا ليا كا 

                                                 

كعمػدة الحفػاظ لمحمبػي َُِكينظر : المفػردات لمراغػب ص  َّّ( مقاييس المغة ص  ُ)
  ُُّص 

  ِٕٕكالمفردات لمراغب ص  ْٓٓ( ينظر : مقاييس المغة ص  ِ)
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ف تككف ىي األتراب بعينيا كما يحصؿ ىذا في باب التفسير ، أمَّا إذا أريد أ
 يحصؿ في باب الكجكه فيك التحريؼ بعينو  

عىؿى الترائب في الكجو الثالث بمعني الضمكع مف الصدر ، في  كجى
ٍمًب كىالتَّرىاًئًب( كقد تقدـ أفَّ الترائب كاألتراب  قكلو تعالى  : )يىٍخريجي ًمف بىٍيًف الصُّ

نشأة كالسمكؾ كالكظيفة ، كىي ىنا تعني تعني النظائر المتماثمة في الكالدة كال
المتماثمة في كالدتيا ككظيفتيا ، فتككف الترائب صفة عامَّة تنطبؽ عمى ما 

مقف معن  ا في المكاف نفسو جاز كصفو بيا كضمكع الصدر ، كغيرىا ، فقد خي
كلغرض كاحد ؛ لذلؾ لـ يعيّْف المفسركف ىذا المكصكؼ ، بؿ اختمفكا في 

 م : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى الترائب : تأكيمو ، قاؿ الطبر 
عف ... فقاؿ بعضيـ : الترائب : مكضع القبلدة مف صدر المرأة-ُ

سيئؿ عكرمة عف الترائب ...  ابف عباس ، قاؿ : الترائب : مكضع القبلدة
 فقاؿ ىذه ، ككضع يده عمى صدره بيف ثدييو

عف . .. كقاؿ آخركف : الترائب : ما بيف المنكبيف كالصدر-ِ
التَّرىاًئًب( ما بيف المنكبيف كالصدر عف سفياف قاؿ : ... مجاىد ، قكلو )ى
 الصمب لمرجؿ ، كالترائب لممرأة ، كالترائب فكؽ الثدييف

عف ابف عباس : ...  كقاؿ آخركف : ىك اليداف كالرجبلف كالعيناف-ّ
...  الترائبقاؿ : فالترائب : أطراؼ الرجؿ كاليداف كالرجبلف كالعيناف ، فتمؾ 

ثنا عبيد قاؿ : سمعت الضحاؾ يقكؿ في قكلو تعالى : )يىٍخريجي ًمف بىٍيًف 
ٍمًب كىالتَّرىاًئًب( عيناه كيداه كرجبله  الصُّ

كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ : أنَّو يخرج مف بيف صمب الرجؿ -ْ
ٍمًب كىالتَّرىائً ... كنحره ًب( يقكؿ : عف قتادة ، قكلو تعالى : )يىٍخريجي ًمف بىٍيًف الصُّ

 يخرج مف بيف صمب الرجؿ كنحره
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عف سعيد ، ...  كقاؿ آخركف : ىي األضبلع التي أسفؿ الصمب-ٓ
فالقرآف الكريـ عيَّف الصفة  (ٔ)قاؿ : الترائب  : األضبلع التي أسفؿ الصمب((

كلـ يصرّْح بمفظ المكصكؼ ، فإذا صحَّ أنَّو أراد ضمكع الصدر فيذا يعني أنَّو 
در بالترائب ، أمَّا الدامغاني كمف أجؿ اختبلؽ ىذا الكجو ، سمَّى ضمكع الص

فقد سمَّى الترائب بضمكع الصدر ، كىذا تحريؼ ظاىر ؛ ألنَّو عكس المراد 
في كتاب ا ، كىذه ىي طريقة الدراسة المعككسة التي اتبعيا أصحاب كتب 

                                                                .الكجكه 
 كاحدنا مف األقكاؿ الخمسة التي ذكرىا أىؿ كالدامغاني عيَّف قكالن 

عىمىو كجينا لمترائب مف دكف األقكاؿ األربعة األخرل ، كىذا ييعدُّ ،  التفسير كجى
 كما قمتي غير مرة ، خيانة عممية في التفسير 

كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم التراب في الكجو الخامس بمعنى   
مىقىكيـ مّْف تيرىابو ثيَـّ ًمف نٍُّطفىةو( كالصعيد : الصع يد ، في قكلو تعالى : )كىالمَّوي خى

ـٍ بالصعيد ، أم : خذ مف غباره بكفيؾ  ىك كجو األرض عميو تراب ))كتيمَّ
ًعيدنا طىيّْبنا(}المائدة :  كقاؿ  (ِ){((ٔلمصبلة قاؿ ا عز كجؿ : )فىتىيىمَّميكٍا صى

ًعيدنا قاؿ لكجو األرض قاؿ تعالى : الراغب : ))كالصعيد ي فىتىيىمَّميكٍا صى
{ كقاؿ بعضيـ : الصعيد يقاؿ لمغبار الذم يصعد مف ّْطىيّْبنا(}النساء : 

قاؿ الطبرم في تفسير  (ّ)الصعكد ؛ كليذا البدَّ لممتيمـ أف يعمؽ بيده غبار((
ًعيدنا طىيّْبنا(}النساء :  يقكؿ تعالى ذكره )كىالمَّوي { ))ّْقكلو تعالى : )فىتىيىمَّميكٍا صى

( يعني بذلؾ أنَّو خمؽ أباىـ آدـ مف تراب ،  مىقىكيـ( أييا الناس )مّْف تيرىابو خى
)ثيَـّ ًمف نٍُّطفىةو( أم : بالتناسؿ مف مني  فجعؿ خمؽ أبييـ منو ليـ خمقنا((
                                                 

 ُِْ/ٖكينظر : زاد المسير البف الجكزم  ُٕٔ-َُّٕٓ( جامع البياف  ُ)

 ُِٗكالمفردات لمراغب  ْٖٓكينظر : مقاييس المغة ص  ُٗٓ( العيف لمخميؿ ص  ِ)

 ُِٗ( المفردات  ّ)
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كقد تقدـ أفَّ الصعيد إمَّا أف يككف كجو األرض كعميو تراب ، أك  (ُ)الرجاؿ
 غبار ، أم : يعني التراب الذم لدقتو كخفتو يصعد عند ضربو بالكؼٌ يعني ال

أف يككف ا سبحانو خمؽ آدـ مف ىذا الغبار ؟! كىك الذم  ، ككيؼ يصحٌ 
مىقىكيـ مّْف  جؿ كعبل أخبرنا أنَّو خمؽ آدـ مف طيف ؟! قاؿ تعالى : )ىيكى الًَّذم خى

(}األنعاـ :  دى ًإٍذ أىمىٍرتيؾى قىاؿى أىنىٍا ًِطيفو نىعىؾى أىالَّ تىٍسجي { كقاؿ تعالى : )قىاؿى مىا مى
مىٍقتى  ٍيره مٍّْنوي خى (}األعراؼ : خى مىٍقتىوي ًمف ًطيفو { كقاؿ تعالى : ًُِني ًمف نَّارو كىخى

مىٍقتى  دي ًلمىٍف خى ديكٍا إىالَّ ًإٍبًميسى قىاؿى أىأىٍسجي ـى فىسىجى ديكٍا آلدى ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىآلًئكىًة اٍسجي )كىاً 
مىٍقنىا األنسىافى ًمف سيبللىةو مّْ ًُٔطيننا(}اإلسراء :  لىقىٍد خى ف { كقاؿ تعالى : )كى
(}المؤمنكف :  ٍمؽى ًُِطيفو بىدىأى خى مىقىوي كى { كقاؿ تعالى : )الًَّذم أىٍحسىفى كيؿَّ شىٍيءو خى

(}لقماف :  مىٍقنىاىيـ مّْف ًطيفو ٕاألنسىاًف ًمف ًطيفو { كقاؿ تعالى : )ًإنَّا خى
(}الصافات :   (ِ){ يعني : مف طيف الصؽ ، ثابت شديد الثبكتُُالًزبو
لىقىدٍ  (}الحجر :  كقاؿ تعالى : )كى إو مٍَّسنيكفو مى اؿو مٍّْف حى ٍمصى مىٍقنىا اإًلنسىافى ًمف صى خى

اًر }ِٔ اؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى مىؽى األنسىافى ًمف صى افَّ ُْ{ كقاؿ تعالى : )خى مىؽى اٍلجى { كىخى
(}الرخمف :  كالطيف ىك الذم   (ّ){ كالفخار : الجرارُٓ-ًُْمف مَّاًرجو مّْف نَّارو

ًمؽ  يتككَّف مف خمط  الماء بالتراب ؟! أال يكجب ىذا أف يككف التراب الذم خي
منو آدـ ىك التراب بعينو كليس غباره ؟! ألفَّ الغبار أك ما يتعمؽ بالكؼّْ ال 
ف منيما طيفه الزبه قكمّّ حتى يشبو الجرار  يصمح أف يخمط بو الماء ، كيتككَّ

كانتياء  قَُٓ، كقد رجعتي إلى كتب التفسير بدءنا بتفسير مقاتؿ المتكفى 
ق فمـ أجد فييا مف قاؿ أك نقؿ أفَّ التراب في َُِٕبتفسير اآللكسي المتكفى 

                                                 

كالمحػػػرر الػػػكجيز البػػػف  َِٓ/ّكينظػػػر : الكسػػػيط لمكاحػػػدم  ُْٓ/ُِ( جػػػامع البيػػػاف  ُ)
 ِّْ/ْعطية 

 ْٗٔ( المفردات ص  ِ)

 ّٖٗ( المفردات ص  ّ)
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( يعني الصعيد ، فمف أيف أتى الدامغاني  مىقىكيـ مّْف تيرىابو قكلو تعالى : )كىالمَّوي خى
كالفيركزآبادم بيذا الكجو ؟! كمع ذلؾ لـ أجد المحقؽ عقَّب أك نبَّو عمى ىذه 

 القضية . 
مغاني كالفيركزآبادم التراب في الكجو الرابع ، بمعني كجعؿ الدا

يىقيكؿي اٍلكىاًفري يىا لىٍيتىًني كينتي تيرىابنا(  كىذا ىك الكجو البيائـ ، في قكلو تعالى : )كى
لـ تعيّْنو كتب التفسير ، بؿ ذكركا في معناه ىك كجو ك المعنٌي بالطريقة ،
 األقكاؿ اآلتية :  

ليتني بقيت في الدنيا ترابنا ، كلـ أيخمىؽ كلـ األكؿ : أفَّ المعنى : يا 
 أيكىمَّؼ .

الثاني : أفَّ المعنى : يا ليتني لـ أيبعىث بعد مماتي ، كبقيت في قبرم 
 ترابنا 

الثالث : أفَّ المعنى : يا ليتني كنتي في الدنيا متكاضعنا لطاعة ا ، 
ا مف التراب التراب ال جبَّارن كال متكبرنا ، كىذا القكؿ إف صح فقد أريد أيضن 

 بعينو ؛ ألنَّو استعممو كناية عف التكاضع كعدـ التكبر 
مؽ مف  الرابع : أفَّ الكافر ىنا إبميس ، كذلؾ أنَّو عاب آدـ ؛ ألنَّو خي
تراب ، فممَّا رأل ما حصؿ لممؤمنيف مف بني آدـ مف الثكاب قاؿ : يا ليتني 

ا مف التراب التراب بعينو ؛ ألنَّو تمنى لك لـ  كنتي ترابنا ، كآدـ ، فقد أريد أيضن
مؽ منو ، بؿ لك كاف ترابنا ، كىك األصؿ الذم  يكف نارنا ، كىك األصؿ الذم خي

مؽ منو آدـ   (ٔ)خي

                                                 

كالمحػػػرر الػػػكجيز  ٖٕٔ/ْكالكشػػػاؼ لمزمخشػػػرم  ُْٕ/ْ( ينظػػػر : الكسػػػيط لمكاحػػػدم  ُ)
كأنػػكار التنزيػػؿ لمبيضػػاكم  ُْٔ/ُٗكالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف لمقرطبػػي  ِْٗ/ٓالبػػف عطيػػة 

كركح  ِّْ/ٖ، كتفسػير ابػف كثيػر  َٖٓ/ٖكالبحر المحيط ألبي حيػاف األندلسػي  ُِٖ/ٓ
 ِِِ/ُٓالمعاني لآللكسي 
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الخامس : كىك القكؿ الذم اعتمد عميو الدامغاني كالفيركزآبادم ، 
كاختمقا منو جعؿ التراب بمعنى البيائـ ، كىك أفَّ ا سبحانو كتعالى يحشر 
الخمؽ كميـ يكـ القيامة : البيائـ ، كالطيكر ، كالناس ، كيفصؿ بيف الناس ، 
مَّا خالد في النار ، ثَـّ يحصؿ القصاص بيف البيائـ ،  إمَّا خالد في الجنة ، كا 
حتى يقتصَّ لبعضيـ مف بعض ، ثـ يقكؿ ا سبحانو ليـ : ككنكا ترابنا 

ليتني كنتي ترابنا ))فيتمنى الكافر  فيصيركف ترابنا ، فعند ذلؾ يقكؿ الكافر : يا
لك كاف خنزيرنا في الدنيا ، ثـى صار ترابنا ، لمَّا كانت الكحكش كالسباع صارت 

أم : يتمنى  (ٕ)يعني : يا ليتني ))كنتي حيكاننا ، فأرجع إلى التراب(( (ٔ) ترابنا((
لتراب  أفَّ الدامغاني كالفيركزآبادم جعبل الك صار إلى ما صاركا إليو ، إالٌ 

بمعنى البيائـ عمى اعتبار ما كانت عميو قبؿ ذلؾ ، كىذه ىي الطريقة 
في اختبلؽ الكجكه ، كىي عدـ جعؿ المفظ بمعناه ، بؿ بمعنى ما  سادسةال

يا التراب بعينو ، لذلؾ قاؿ كاف عميو ، فالمراد إذف مف التراب مف األقكاؿ كمٌ 
المعنى : ))ليتني كنتي ترابنا اآللكسي بعد أف ذكر ما قيؿ في تفسير اآلية أفَّ 

 (ٖ) كالتراب عمى جميع ما ذكر بمعناه المعركؼ((...  في ىذا اليكـ
تبٌيف اٌف األكجو الخمسة المذككرة المنسكبة إلى التراب مختمىقة بأربع 
طرائؽ : طريقة الترادؼ ، كالدراسة المعككسة ، كاختبلؼ الصيغة ، كبطريقة 

  جعمو بمعنى ما كاف عميو .
قػػػاؿ الػػػدامغاني : ))تفسػػػير الجػػػار عمػػػى سػػػتة أكجػػػو  :  الجػػػار : -ٗ

 المعيف ، كاألمف ، كالتضرع ، كالجار بعينو ، كالسارم .

                                                 

 ّٓ-ّْ/َّكينظر : جامع البياف لمطبرم  ْْْ/ّاتؿ ( تفسير مق ُ)

 ِّْ/ٖ( تفسير ابف كثير  ِ)

 ِِِ/ُٓ( ركح المعاني  ّ)
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نّْػي فكجو منيا ، الجار : المعيف ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة األنفػاؿ : ) كىاً 
ـٍ  اره لَّكي  { ْٖ(}األنفاؿ : جى

كرة بػػػراءة : كالكجػػػو الثػػػاني ، اسػػػتجار : اسػػػتأمف ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػ
ارىؾى فىأىًجٍرهي ) ده مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ٍف أىحى  {ٔ(}التكبة : كىاً 

قكلو تعالى في سكرة المؤمنكف  كالكجو الثالث ، يجير بمعنى يقضي ، 
مىٍيػًو ًإف كينػتيـٍ تىٍعمىميكفى : ) اري عى أم : يقضػي  {ٖٖ(}المؤمنػكف : كىىيكى ييًجيري كىال ييجى

 كال يقضى عميو .
قكلػػػػػو تعػػػػػالى فػػػػػي سػػػػػكرة   كالكجػػػػػو الرابػػػػػع  ، يجػػػػػأر بمعنػػػػػى : يتضػػػػػرع

كفى المؤمنػػػكف : ) ـٍ يىٍجػػػأىري ًفيًيـ ًباٍلعىػػػذىاًب ًإذىا ىيػػػ تٍػػػرى ػػػٍذنىا مي تَّػػػى ًإذىا أىخى (}المؤمنكف :  حى
ْٔ}  

ػػػاًر ًذم اٍلقيٍربىػػػى كالكجػػػو الخػػػامس ، الجػػػار ىػػػك المجػػػاكر بعينػػػو : ) كىاٍلجى
نيبً  اًر اٍلجي  {ّٔ ({النساء :كىاٍلجى

كالكجو السػادس : الػزكرؽ السػارم ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة الػذاريات : 
اًريىػػػاًت ييٍسػػػرنا) ػػػآتي ًفػػػي { كقكلػػػو تعػػػالى : )ّ(}الذاريات : فىاٍلجى ػػػكىاًر اٍلمينشى لىػػػوي اٍلجى كى

                                                         (ُ){((ِْ(}الرحمف : اٍلبىٍحًر كىاألٍعبلـً 
ـى ، جػػاء فػػي كتػػب المغػػة :   جػػار يجػػكر جػػكرنا : مػػاؿ عػػف القصػػد كظمػػ

: طمب أف يجػار أك سػألو أف يجيػره ، كالجػار ىػك الػذم أجرتػو كجارى كاستجار 
نػػو ممػػا يخػػاؼ ، كالمسػػتجير ىػػك  مػػف أف ييظمىػػـ ، أم : الػػذم يجيػػر غيػػره فيؤمّْ

ؾ كالجار مف يقػرب مسػكنو منػ، الذم يطمب األماف كجارؾ ىك المستجير بؾ 
كذلػػػؾ  الجػػػار ال يكػػػكف جػػػارنا لغيػػػره إالٌ  ، كىػػػك مػػػف األسػػػماء المتضػػػايفة ؛ فػػػإفَّ 

ػا اسػ بَّػر  عظـ حػؽ الجػار عقػبلن تالغير جػار لػو كػاألخ كالصػديؽ ، كلمَّ كشػرعنا عى
كعمػػى ىػػػذا قكلػػػو ...  عػػف كػػػؿ مػػػف يعظػػـ حقػػػو أك يسػػػتعظـ حػػؽ غيػػػره بالجػػػار

                                                 

 .ّٕٓ/ِكينظر : بصائر ذكم التمييز  ُٓٓ-ُْٓالكجكه كالنظائر ص (  ُ)
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ـٍ تعػػػالى : ) ػػػاره لَّكي نّْػػػي جى كىىيػػػكى ييًجيػػػري كىال ){ كقػػػاؿ عػػػز كجػػػؿ : ْٖ(}األنفػػػاؿ : كىاً 
مىٍيػػػًو ًإف كينػػػتيـٍ تىٍعمىميكفى  ػػػاري عى أم : يػػػؤمّْف مػػػف يخػػػاؼ مػػػف   {ٖٖ(}المؤمنػػػكف : ييجى

كقريبػػػؾ يكػػػكف لػػػو عميػػػؾ حرمػػػة القرابػػػة ، ،  غيػػػره ، كال يػػػؤمَّف مػػػف يخيفػػػو ىػػػك
كارؾ ، كجػػارؾ تكػػكف لػػو عميػػؾ حرمػػة الجػػكار ، فتكػػكف لػػو حرمػػة نزكلػػو فػػي جػػ

كىذا ىك المعنػى  كىذا ىك معنى : الجار كالمجير(ُ)كيككف في أمانؾ كعيدؾ 
ـٍ ): المراد مف الجار في الكجو األكؿ في قكلو تعالى  اره لَّكي نّْي جى  ( كىاً 

ٍف : )كجعػؿ الكجػػو الثػػاني بمعنػى األمػػف أك اسػػتأمف فػي قكلػػو تعػػالى  كىاً 
ارىؾى  ػػفى اٍلميٍشػػًرًكيفى اٍسػػتىجى ػػده مّْ ( كىػػذا المعنػػى ىػػك معنػػى الصػػيغة ، كىػػك فىػػأىًجٍرهي أىحى

)استفعؿ( ككثيرنا ما تفيد ىذه الصػيغة معنػى الطمػب ، صيغة كركده عمى كزف 
تقػػكؿ : اسػػتنجد فػػبلف ، أم :  طمػػب النجػػدة ، كاسستنصػػر : طمػػب النصػػر ، 
كاسسػػتغفر : طمػػب المغفػػرة ، كاسػػتجاره : سػػألو أف يجيػػره ، أم : طمػػب الجػػكار 

 كحرمتو 
مىٍيػػًو ًإف كينػػتيـٍ : )ؾ الكجػػو الثالػػث فػػي قكلػػو ككػػذل ػػاري عى كىىيػػكى ييًجيػػري كىال ييجى

ػػكفى  عميػػو ، كالصػػحيح كقػػد جعمػػو الػػدامغاني بمعنػػى : يقضػػي كال ييقضػػى ( تىٍعمىمي
كما جاء في كتب المغة ))يؤمّْف مف يخاؼ مف غيره ، بمعنى الكجو األكؿ أنَّو 

التفسػػير ))قكلػػو تعػػالى : أم : يمنػػع جػػاء فػػي كال يػػؤمَّف مػػف يخيفػػو ىػػك( ككمػػا 
تي فبلننػا ، أم مف السكء مف شاء ، كال يمنع منو مف أراده بسكء ، يقػاؿ : أجػر 

 (ِ) : حميتو ، كأجرتي عميو ، أم : حميتي عنو((
:  كقد جعؿ الجار بمعنى المجاكر بعينو فػي الكجػو الخػامس فػي قكلػو

نيبً ) ػػاًر اٍلجي ػػاًر ًذم اٍلقيٍربىػػى كىاٍلجى { كالجػػار ىنػػا معنػػاه مػػف لػػو ّٔ({النسػػاء : كىاٍلجى

                                                 

كعمػػػدة الحفػػػاظ  ِّٕ-ِّٔ/ّكلسػػػاف العػػػرب  َُٖينظػػػر : المفػػػردات لمراغػػػب ص (  ُ)
 . ُٗ/ُِكتاج العركس  ُُْر ص كالمصباح المني ّٖٓ/ُلمحمبي 

 . ّْٓ/ٓزاد المسير (  ِ)
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حػػػؽ الجػػػكار كحرمتػػػو ، جػػػاء فػػػي تفسػػػير ىػػػذه اآليػػػة : ))كعنػػػو عميػػػو الصػػػبلة 
كالسبلـ : الجيراف ثبلثة : فجار لػو ثبلثػة حقػكؽ ، حػؽ الجػكار ، كحػؽ القرابػة 

، حؽ الجكار كحؽ اإلسبلـ ، كجػار لػو حػؽ ، كحؽ اإلسبلـ ، كجار لو حقاف 
ػػا (ُ)ك المشػػرؾ مػػف أىػػؿ الكتػػاب((كاحػػد حػػؽ الجػػكار كىػػ  فيػػذا الكجػػو ىػػك أيضن

 قبمو  بمعنى األكجو الثبلثة التي
ك مػف الػذم جعمػو بمعنػى التضػرع فػي قكلػو تعػالى فيػالرابػع أمَّا الكجو 

فيػػك مػػف )جػػأر( ال مػػف  )جػػار( الػػذم أصػػمو ،  جػػذر آخػػر غيػػر جػػذر الجػػار
تقكؿ ))جأر يجأر جٍأرنا كجؤارنا : رفع صكتو مع تضرع ، كفي التنزيؿ )جكر(  

كفى : ) ـٍ يىٍجأىري ًفيًيـ ًباٍلعىذىاًب ًإذىا ىي ٍذنىا ميٍترى تَّى ًإذىا أىخى    {ْٔ(}المؤمنكف :  حى
الػػػذم جعمػػػو بمعنػػػى الػػػزكرؽ السػػػارم فػػػي قكلػػػو السػػػادس كػػػذلؾ الكجػػػو 

ا مف جذر آخر ، فيك مف جرل ال مف جار ، كمػف الجػرم ال  تعالى فيك أيضن
، قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس : ))الجػػػيـ كالػػػراء كاليػػػاء : أصػػػؿ كاحػػػد ، كىػػػك الجػػػكر مػػػف 

))كجرت الشمس كسائر النجـك : سارت مف المشرؽ إلى  (ِ)انسياح الشيء(( 
ػػػػػػػػآتي ًفػػػػػػػػي اٍلبىٍحػػػػػػػػًر : )جػػػػػػػػؿ ، قػػػػػػػػاؿ ا عػػػػػػػػز ك المغػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػكىاًر اٍلمينشى لىػػػػػػػػوي اٍلجى كى
 (ّ) {((ِْ(}الرحمف : كىاألٍعبلـً 

غة كاحػػدة كجػػذر كاحػػد ، بػػؿ إلػػى فاألكجػػو  المػػذككرة ال ترجػػع إلػػى صػػي
 صيغ كجذكر :  خمس

 جذر الجيـ كالكاك كالراء بمعنى الظٍُّمـ .-ُ
 جذر الجيـ كاليمزة كالراء بمعنى التضرع مع رفع الصكت .-ِ
 جذر الجيـ كالراء كالياء ، بمعنى السير كانسياح الشيء .-ّ

                                                 

 . ْٕ/ِأنكار التنزيؿ (  ُ)

 .ُّٔمقاييس المغة ص  ( ِ)

 . ُّْ/ّلساف العرب  ( ّ)
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 أجار صيغة أفعؿ بمعنى : يؤمّْف غيره مف أف ييظمىـ .-ْ
 استجار صيغة استفعؿ بمعنى : طمب أف يؤمَّف .-ٓ

 صػيغة معناىػا كال أكجػو كال نظػائر ، فيككف لكػؿ معنػى صػيغتو كلكػؿ
فػػي الكجػػو الخػػامس يعنػػي الجػػار بعينػػو ؛ ألٌف  كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ جعمػػو الجػػار

أكجػػو إذف ىػػذا يعنػػي أٌف األكجػػو الخمسػػة الباقيػػة ال تعنػػي الجػػار بعينػػو ، فيػػي 
، ىػػػي معػػاني ثبلثػػة أبػػػكاب عػػاف سػػة ممقػػت بجعميػػا عائػػػدة إلػػى خمً قػػة اختي مختمى 

 .كصيغتيف 
قػػاؿ الػػدامغاني : ))تفسػػير جػػذكة  عمػػى ثبلثػػة أكجػػو :  الجػػذوة  :-٘ 

 قطعة مف النار ، كالمنفكص كالمقطكع ، كالكسر .
فكجو منيا ، جذكة : قطعة مف نار ، كقكلو تعالى في سكرة القصػص 

ـٍ تىٍصطىميكفى : ) ػػػٍذكىةو ًمػػػفى النَّػػػاًر لىعىمَّكيػػػ بىػػػرو أىٍك جى ٍنيىػػػا ًبخى (}القصػػػص : لَّعىمّْػػػي آتًػػػيكيـ مّْ
ِٗ}  

كالكجػػو الثػػاني ، الجػػذكة  : النقصػػاف كالقطػػع ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة 
ٍيرى مىٍجذيكذو ىكد : )  { يعني غير منقكص كال مقطكع َُٖ(}ىكد : عىطىاء غى

كالكجػػو  الثالػػث ، الجػػذ : الكسػػر ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة  األنبيػػاء : 
ذىاذنا ًإال كىًبيرنا لَّييـٍ ) ـٍ جي عىمىيي أم : ًكسىرنا(({ ٖٓ(}األنبياء : فىجى

 (ُ) 
ػػا قطػػع ،  مَّ ػػا كسػر كا  قػاؿ ابػػف فػارس : ))الجػػيـ كالػػذاؿ أصػؿ كاحػػد ، إمَّ

ػذىاذنايقاؿ : جذذت  الشيء : كسرتو ، قػاؿ تعػالى : ) ـٍ جي عىمىييػ ( أم : كسَّػرىـ فىجى
ٍجػػػذيكذو )، كجذذتػػػو : قطعتػػػو ، كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى :  ٍيػػػرى مى ( أم : غيػػػر عىطىػػػاء غى

قػػاؿ الخميػػؿ : ))كالجػػذاذ : ًقطىػػعي مػػا كيسّْػػر ، الكاحػػد جػػذاذة ، كمػػا  (ِ) مقطػػكع((
عمػػػت األصػػػناـ جػػػذاذنا كقيطّْػػػع أطرافيػػػا فتمػػػؾ القطػػػع : الجػػػذاذ ، كالجػػػذاذ قطػػػع  جي

                                                 

 .ُُٓ-َُٓكينظر : كجكه القرآف لمحيسرم ص  ُٓٓالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 .ُْٗمقاييس المغة ص  ( ِ)
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ػػػغار ، كجػػػذذتي الحبػػػؿ فانجػػػذَّ ، أم : تقطَّػػػع فيػػػك مجػػػذكذ ، كقكلػػػو القٌضػػػ ة الصّْ
ٍيرى مىٍجذيكذو )تعالى :    (ُ) ( غير مقطكع((غى

( بكسػػػر ذىاذناًجػػػأبػػػك منصػػػكر األزىػػػرم : ))قػػػرأ الكسػػػائي كحػػػده )كقػػػاؿ 
كػؿ مػا كيسػر أك قيطػع  ةي يىػنٍ الجيـ ، كقرأ الباقكف بضميا فيك بمعنى مجػذكذ ، كبً 

ذاذ ، كالحيطاـ ، كالريفات كما أشبييا ، كمف قػرأ  ، أك حيطـ عمى فيعاؿ نحك الجي
فػػػاؼ ، كصػػػغير خً فيػػػك جمػػػع جذيػػػذ ، كمػػػا يقػػػاؿ : خفيػػػؼ ك  ( بالكسػػػرذىاذناًجػػػ)

كقػػػاؿ القيسػػػي : ))كىمػػػا لغتػػػاف كالضػػػـ أكثػػػر ،  (ِ) قػػػاؿ((كًصػػػغار ، كثقيػػػؿ كثً 
كالجذاذ : الفتات كالًقطىع ، يفاؿ : جذذتي الشيء : قطَّعتيو ، كمثمو قكلو تعػالى 

ٍيرى مىٍجذيكذو ):     (ّ) ( أم : غير مقطكع((عىطىاء غى
فبل فرؽ بيف الكجييف الثاني كالثالث ؛ فكبلىمػا كجػو كاحػد ؛ ألنَّػو ال  

فػػرؽ فػػي المعنػػى بػػيف المجػػذكذ كالجػػذاذ سػػكل أفَّ الثػػاني يفيػػد معنػػى التكثيػػر ، 
المقطػػكع كالمقطَّػػع ، اك المقطػػكع كالًقطػػع ، ىػػذا مػػف جيػػة فيكػػكف كػػالفرؽ بػػيف 

ا أف يككنا كجييف ؛ أل نَّيما ال يرجعػاف إلػى كمف جية أخرل أنَّو ال يصح أيضن
 نفس الصيغة بؿ إلى صيغتيف مختمفتيف .

عؿ بمعنى : قطعة مف نار ، فػي قكلػو تعػالى األكؿ أمَّا الكجو  الذم جي
ـٍ تىٍصػطىميكفى : ) ػٍذكىةو ًمػفى النَّػاًر لىعىمَّكيػ بىػرو أىٍك جى ٍنيىػا ًبخى فيػك مػف جػذر  (لَّعىمّْي آتًػيكيـ مّْ

 (ْ) (ذى ، مف جذر )جذك( ال )جذى آخر 

                                                 

 . ُُّ-َُّالعيف ص  ( ُ)

، كالحجػة فػي  ُُٕ/ِكينظر : معػاني القػرآف لمفػراء ص  َّٖمعاني القراءات ص  ( ِ)
 . َٓٓ/ّعمؿ القراءات السبع ألبي عمى النحكم 

 .ُُِ/ِالكشؼ عف معاني القراءات  ( ّ)

 . َُٖ/ّكلساف العرب  ٓٗكالمفردات لمراغب ص  ُِّينظر : العيف ص  ( ْ)
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فأنػػت تػػرل أفَّ فيمػػا تقػػدـ ثبلثػػة معػػاف : قطعػػة مػػف النػػار ، كالمنفػػكص 
ػػػر، ترجػػػع إلػػػى ثػػػبلث صػػػيغ : جػػػذكة ، كجػػػذاذ ، كمجػػػذكذ ،  كالمقطػػػكع ، كالًكسى

؛ ألٌنيا لـ معناىا ، فاألكجو الثبلثة مختمقة ، كلكؿ صيغة فمكؿ معنى صيغتو 
ٌنما عادت   يغ مختمفة .صثبلث إلى معاني تعد إلى معاني صيغة كاحدة ، كا 

ير الجمػػاؿ عمػػى ثبلثػػة أكجػػو : قػػاؿ الػػدامغاني : ))تفسػػالِجمػػاؿ : -ٙ
 ، كالحسف ، كحبؿ السفف . اإلبؿ

تَّػػػػى يىًمػػػػجى ): فكجػػػػو منيػػػػا ، الجمػػػػاؿ )بالكسػػػػر( اإلبػػػػؿ ، قكلػػػػو تعػػػػالى  حى
ْـّ اٍلًخيىاطً  مىؿي ًفي سى  { َْ(}األعراؼ : اٍلجى

ـٍ ًفييىػػػػا )كالكجػػػو الثػػػاني ، الجمػػػاؿ )بػػػالفتح( الزينػػػة قكلػػػو تعػػػالى :  لىكيػػػ كى
كفى  كفى كىًحيفى تىٍسرىحي مىاؿه ًحيفى تيًريحي  {ٔ(}النحؿ : جى
الىػػػػػػػػػػػته س ، قكلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى : )ك ميػػػػػػػػػػػكالكجػػػػػػػػػػػو الثالػػػػػػػػػػػث : القي  كىأىنَّػػػػػػػػػػػوي ًجمى

ٍفره   (ُ){((ّّ(}المرسبلت : صي
ٍمػػس: حبػػؿ القى س ، ك ٍمػػالقمػػكس ، كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الثالػػث ، جمػػع قى ك 

ػػع مػػف حبػػاؿ كثيػػرة ، فييفتػػؿ ، كىػػك حبػػؿ السػػفينة ، كفػػي قكلػػو تعػػالى  غمػػيظ ييجمى
ٍفره ) الىته صي  :( ثبلث قراءات ًجمى

األكلػػى : ًجمػػػاالت )بكسػػر الجػػػيـ( كىػػي قػػػراءة ابػػف كثيػػػر كنػػافع كابػػػف 
 عامر كأبي بكر عف عاصـ .

 ة كالكسائي .الثانية : ًجمالة )بكسر الجيـ( كىي قراءة حفص كحمز 
ماالت )بضـ الجيـ( كىي قراءة  يعقكب الحضرمي .  الثالثة : جي

ػػػؿ  مى كمػػػف قػػػرأ ًجمػػػاالت )بكسػػػر الجػػػيـ( فيػػػي جمػػػع ًجمالػػػة ، يقػػػاؿ : جى
ػػع الًجمالػػة ًجمػػاالت ، كىػػي بمعنػػى اإلبػػؿ ، كمػػف قػػرأ كًجمػػاؿ كًجمالػػة  ، ثػػـ ييجمى

مػػؿ ، كزيػػدت التػػاء لتأنيػػث الجمػػع ، كىػػي  ًجمالػػة )بكسػػر الجػػيـ( فيػػي جمػػع جى

                                                 

 .ُّٔ-ُِٔالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)
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مالػة )بضػـ  ماالت )بضـ الجػيـ( فيػي جمػع جي ا ، كمف قرأ جي بمعنى اإلبؿ أيضن
ػػؿالجػػي مى ػػؿ )بضػػـ الجػػيـ  ـ( كاألخيػػر جمػػع جي مَّ ػػؿ كالجي مى لمػػيـ أك كتثقيػػؿ ا، كالجي
فجعػػػؿ الكجػػػو الثالػػػث بمعنػػػى  (ُ)ٍمػػػس ، بمعنػػػى حبػػػؿ السػػػفينة ىػػػك القى  يفيػػػا(تخف
كس يككف في ىذه القراءة مف دكف القػراءتيف السػابقتيف ، كاإلبػؿ ،  كالزينػة مي القي 

، بػػؿ ىػػي ىػػي معػػاف مختمفػػة ، لكنيػػا ال يصػػح أف تكػػكف أكجينػػا ، ، كالقمػػكس 
ؿ الصػػػيغة ، فصػػػيغة المعنػػػى األك ؛ ألنَّيػػػا ال ترجػػػع إلػػػى نفػػػس أكجػػػو مختمىقػػػة 

مػاالت( بضػـ )جً  ماؿ( بفتح الجيـ ، كالثالػث )جي ماؿ( بكسر الجيـ ، كالثاني )جى
 .  الجيـ

 قاؿ الدامغاني : ))تفسير الذرية عمى سبعة أكجو : الذّرّية :-ٚ

فكجو منيا : الذرية يعني الكلد ، كقكلو تعالى : )قىاؿى رىبّْ ىىٍب ًلي 
يَّةن طىيّْبىةن(}آؿ عمراف : ًمف لَّديٍنؾى   {ّٖذيرّْ

ٍمنىا  مى ـٍ أىنَّا حى كالكجو الثاني : الذرية : اآلباء ، كقكلو تعالى : )كىآيىةه لَّيي
كًف(}يس :  ـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي يَّتىيي  { يعني آباءىـُْذيرّْ

يى  لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى ـى كالكجو الثالث :  الذرية : الخمؽ ، كقكلو تعالى : )كى نَّ
 {ُٕٗكىًثيرنا مّْفى اٍلًجفّْ كىاإًلنًس(}األعراؼ : 

كالكجو الرابع : الذرك : النسؼ ، كقكلو تعالى : )فىأىٍصبىحى ىىًشيمنا 
ٍقتىًدرنا(}الكيؼ :  مىى كيؿّْ شىٍيءو مُّ كىافى المَّوي عى يىاحي كى كهي الرّْ  { يعني تنسفوْٓتىٍذري

ة ، كقكلو تعالى : )فىمىف كالكجو الخامس : الذرَّة : النممة الصغير 
ٍيرنا يىرىهي(}الزلزلة :  { يعني : كزف ذرة النممةٕيىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى

                                                 

كالحجة فػي عمػؿ القػراءات  ِِٓ: معاني القراءات ألبي منصكر األزىرم ص  ينظر ( ُ)
كالكشؼ عف كجكه القراءات السػبع لمكػي بػف أبػي طالػب  َٗٓ/ْالسبع ألبي عمي النحكم 

 .ّٖٓ/ٖالقيسي 
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كالكجو السادس : ذرني ، يعني خمّْني كخؿ بيني كبيف كذا ، كقكلو 
مىٍقتي كىًحيدنا(}المدثر :  مىٍف خى ذىٍرًني ُُتعالى : )ذىٍرًني كى { كقكلو تعالى : )كى

(}المزمؿ : كىاٍلميكىذّْ   {ًُُبيفى
كٍا ظىاًىرى  ذىري كالكجو السابع : ذىٍر : أم : اترؾ ، كقكلو تعالى : )كى

بىاًطنىوي(}األنعاـ :  (}األعراؼ : َُِاإًلٍثـً كى يىذىرىؾى كىآًليىتىؾى { كقكلو تعالى : )كى
(}الفتح :  ُِٕ ـٍ كنىا نىتًَّبٍعكي                                        (ُ){(( ُٓ{ كقكلو تعالى : )ذىري

قاؿ ابف فارس : ))الذاؿ كالراء المشددة أصؿ كاحد يدؿُّ عمى لطافة 
كقاؿ الراغب  (ِ)كانتشار ، كمف ذلؾ : الذَّرُّ : صغار النمؿ ، الكاحدة ذرَّة((

يًَّتي(}البقرة :  ًمف ذيرّْ ية ، قاؿ تعالى : )كى { كقاؿ ُِْفي باب ذرَّ : ))الذيرّْ
ـي ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو(}النساء :  تعالى : )ًإفَّ الٌموى  { كقد قيؿ : أصمو اليمز ، َْالى يىٍظًم

كقاؿ في باب ذرأ : ))الذٍَّرءي : إظيار ا تعالى :  (ّ)كقد تذكر بعد في بابو((
لىقىٍد  ما أبداه ، يقاؿ : ذرأ اي الخمؽى ، أم : أكجد أشخاصيـ ، قاؿ تعالى : )كى

ـى كىًثيرنا يىنَّ كقاؿ الحمبي :  (ْ){((ُٕٗمّْفى اٍلًجفّْ كىاإًلنًس(}األعراؼ :  ذىرىٍأنىا ًلجى
ـٍ ًفيًو(}الشكرل :  ؤيكي { أم : يكثركـ بالتزكيج ، يقاؿ : ُُ))قكلو تعالى : )يىٍذرى

ذرأ ا الخمؽى ، كالذٍَّرءي : إظيار ما أبرأه ا ، يقاؿ : ذرأ ا خمقو ، أم : 
: ))قكلو تعالى : )ًمٍثقىاؿى كقاؿ في باب ذرَّ  (ٓ)أظير أشخاصيـ((

{ كفيو قكالف ، أحدىما : أنَّيا النممة الصغيرة ، كالثاني : كاحدة ٕذىرَّةو(}الزلزلة :
نَّما خكطب  اليباء ، كىك ما رئي مف شعاع الشمس مف كيكَّة كنحكىا ، كا 

                                                 

 ِِِ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 ُّٔ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ُْٖ( المفردات ص  ّ)

 ُٖٓ( المفردات ص  ْ)

 ّٗ/ِ( عمدة الحفاظ  ٓ)
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الَّ فا سبحانو ال  العباد بذلؾ ألنَّيا أقؿُّ ما يتعارفكنو مف األشياء القميمة ، كا 
يَّة : أصؿ إطبلقيا  ( الذُّرّْ ـٍ يَّتىيي يظمـ مثقالو كال أقٌؿ مف ذلؾ ، قكلو تعالى : )ذيرّْ
ٍمنىا  مى ـٍ أىنَّا حى عمى الصغار ، كقد ييطمىؽ عى اآلباء ، فقكلو تعالى : )كىآيىةه لَّيي

كًف(}يس :  ـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي يَّتىيي ، كذلؾ  { قيؿ : اآلباء ، كقيؿ : األبناءُْذيرّْ
إذا أريد بالقمؾ جنس السفف ال سفينة نكح عميو السبلـ ، كيقع عمى الكاحد 
يَّةن  بَّوي قىاؿى رىبّْ ىىٍب ًلي ًمف لَّديٍنؾى ذيرّْ كالجمع ، قاؿ تعالى : )ىينىاًلؾى دىعىا زىكىًريَّا رى

اؿ ، { فكىب لو يحيى ، كفييا أقك ّٖطىيّْبىةن ًإنَّؾى سىًميعي الدُّعىاء(}آؿ عمراف : 
أحدىا : أنَّيا فيٍعميَّة مف الذَّرّْ ؛ ألفَّ ا استخرج مف ظير آدـ كالذَّرّْ حيف 
أشيدىـ عمى أنفسيـ ، كالثاني : أنَّيا ميمكزة األصؿ اشتقاقنا مف ذرأ اي 

  (ُ)الخمؽى((
 األكجو المذككرة مختمقة بطريقتيف : 

جعؿ المفظ بالمعاني التي اختمفت الختبلؼ صيغو ، أك األكلى : 
 جذكره  . 

فقد جعؿ الدامغاني الذرية في الكجو الثالث بمعنى الخمؽ في قكلو 
ـى كىًثيرنا مّْفى اٍلًجفّْ كىاإًلنًس( كىك ليس مف أكجو الذرية  يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى تعالى : )كى

( بؿ مف )ذرأ يذرأ( حتى فصؿ أىؿ المغة  ؛ ألنَّو ليس مف جذر )ذرَّ يذرُّ
بينيما ، كجعمكا كؿَّ كاحد منيما في بابو ، قاؿ ابف منظكر في باب )ذرر( : 

يَّة فيٍعًميَّة منو(( ))ذرَّ اي الخمؽى في األرض نثرىـ ، كالذُّرّْ
كقاؿ في باب (ِ)

(ّ))ذرأ( : ))كذرأ ا الخمؽى يذرؤىـ ذرءنا : خمقيـ((
 

                                                 

 َْ-ّٗ/ِ( عمدة الحفاظ  ُ)

 ِٓ/ٔ( لساف العرب  ِ)

 ِِ/ٔ( لساف العرب  ّ)
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الرابع بمعنى النسؼ ، في قكلو تعالى : كجعؿ الذرك في الكجو 
ا  ٍقتىًدرنا( كالذرك أيضن مىى كيؿّْ شىٍيءو مُّ كىافى المَّوي عى يىاحي كى كهي الرّْ )فىأىٍصبىحى ىىًشيمنا تىٍذري
( بؿ مف ذرا يذرك  ليس مف أكجو الذرية ؛ ألنَّو ليس مف جذر )ذرَّ يذرُّ

ًت الريحُّ الترابى كغيرىه تذركه ذىٍركنا :      (ُ)أطارتو كسفتو كأذىبتو(( كػ))ذرى
كجعؿ الذرَّة  في الكجو الخامس بمعنى النممة الصغيرة ، في قكلو 

ٍيرنا يىرىهي(}الزلزلة : { كقد تقدـ أفَّ ))قكلو ٕتعالى : )فىمىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى
كالثاني : تعالى : )ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو( فيو قكالف ، أحدىما : أنَّيا النممة الصغيرة ، 

نَّما  كاحدة اليباء ، كىك ما رئي مف شعاع الشمس مف كيكَّة كنحكىا ، كا 
الَّ فا  خكطب العباد بذلؾ ألنَّيا أقؿُّ ما يتعارفكنو مف األشياء القميمة ، كا 

  (ِ)سبحانو ال يظمـ مثقالو كال أقٌؿ مف ذلؾ((
كجاء في المساف : ))كذرَّ الشيءى يذيرُّه : أخذه بأطراؼ  

كذرّْم الدقيؽى في القدر ، كذررتي الحىبَّ كالممحى كالدكاء أذرُّه ذىرِّا : َََابعوأص
كقيؿ : الذَّرَّة : ما ليس ليا َََكالذَّرُّ صغار النمؿ ، كاحدتو ذىرَّةَََفرَّقتو

 (ّ) كزف ، كيراد بيا ما ييرل في شعاع الشمس الداخؿ في النافذة((

، حتى أمكف أخذه بأطراؼ  : ما تناىى في صغره كخفة كزنو فالذرة
األصابع كنثره ، فيك بيذا المعنى ينطبؽ عمى كؿّْ ما كاف بيذه الصفة في 
نظر اإلنساف ، كالنممة الصغيرة ، كما ييرل متطايرنا مف الغبار ، كدقيؽ الحىبّْ 
كالممح كالدكاء كنحكىا ، فكؿّّ مف ىذه األشياء ال يعني الذرة بعينيا بؿ ىي 

كأنكاعيا ، كلك أراد القرآف الكريـ إحداىا لعبَّر عنيا بمفظيا  كاحدة مف أمثمتيا
، فمك أراد مثبلن النممة الصغيرة كما قاؿ الدامغاني لقاؿ : فمف يعمؿ مثقاؿ 

                                                 

 ِٗ/ٔ( لساف العرب  ُ)

 َْ-ّٗ/ِ( عمدة الحفاظ  ِ)

 ِٓ/ٔ( لساف العرب  ّ)
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نَّما أراد ما تعنيو الذرة بتعريفيا المذككر الذم ينطبؽ عمى كؿ شيء  نممة ، كا 
ا ككزننا ، فيي بيذه الداللة  رآه اإلنساف ككجده بأنَّو أدؽ كأخؼُّ ما يككف حجمن

العامة مف دكف تحديدىا تبقى لفظة حيَّة متجددة بتجدد العمـ ، كتطكره 
كتطكر العصكر كاألفكار ، فمك قاؿ سبحانو : فمف يعمؿ مثقاؿ نممة لقاؿ 
أىؿ العمـ اليكـ ، بؿ ىناؾ ما ىك أصغر مف أصغر نممة أضعاؼ مضاعفة 

الذرة ، لكف لمَّا قاؿ سبحانو )ًمٍثقىاؿى كىك ما اصطمح عميو في عمـ الطبيعة ب
ذىرَّةو( أدخؿ عمماء ىذا العصر ىذه اآلية في باب إعجاز القرآف ؛                                 

ذلؾ أفَّ الذرة اليكـ أصبحت تيطمىؽ في عمـ الفيزياء كالكيمياء عمى أصغر 
 في القرف التاسع عشر لـ تيكتشىؼ كييتعرَّؼ إلييا إالٌ جزء في المادة ، ك 

فجعؿ الذرة بمعنى النممة الصغيرة تحريؼ لداللتيا ، كىدـ لسرّْ 
 استعماليا 

كجعؿ ذرني في الكجو السادس يعني خمّْني كخؿ بيني كبيف كذا ، 
) ذىٍرًني كىاٍلميكىذًّْبيفى مىٍقتي كىًحيدنا( )كى مىٍف خى  في قكلو تعالى : )ذىٍرًني كى

كٍا كجعؿ ذٍر في الكجو السابع  ذىري بمعنى اترؾ ، في قكلو تعالى : )كى
بىاًطنىوي(   ظىاًىرى اإًلٍثـً كى

كىذاف الكجياف ليسا مف أكجو الذرية ؛ ألنَّيما ليسا مف جذر : ذرَّ 
دىٍع ، كالمضارع ٌيذىري  دىعى  ، كاألمر منيما ذىٍر ، كى ، مثؿ كى ذىرى يذيرُّ ، بؿ مف : كى

يىدىعي ،  كلـ يرد منيما الماضي ، كى
؛ لذلؾ ذكر ىذيف الكجييف مف قبؿي (ُ)

                                                 

 ُٖٔ/ُٓ( ينظر : لساف العرب  ُ)
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كذكرىما الحيرم في ( ُ)مقاتؿ بف سميماف ، كىركف بف مكسى في باب ذركا
   (ِ)باب ذىٍر 

فأنت ترل أٌف األكجو الخمسة : الثالث ، كالرابع ، كالخامس ، 
 كالسادس ، كالسابع : ترجع إلى خمسة جذكر كصيغ كىي :

 يذرأ ، بمعنى خمؽ-جذر : ذرأ-ُ
 يذرك ، بمعنى نسؼ -جذر : ذرا-ِ
 يذٌر ، بمعنى النممة الصغيرة -جذر : ذرٌ -ّ
 يذر ، صيغة ذرني ، بمعنى خٌمني-جذر : كذر-ْ
نفس الجذر ، صيغة ذركا ، بمعنى اترؾ ، فيذه األكجو الخمسة -ٓ 

كما ترل ال تعكد إلى جذر كاحد كصيغة كاحدة ، بؿ تعكد إلى خمسة جذكر 
 غة معناه ، كلكؿ معنى جذره كصيغتو .كصيغ ، كلكؿ جذر كصي

الثانية : الدراسة المعككسة ، فقد اختمؽ الدامغاني الكجيييف : األكؿ 
كالثاني ، بدراستيما دراسة معككسة ؛ ذلؾ بجعؿ الذرية بمعنيييما ، في حيف 
أٌف المراد جعؿ معنيييما بمعنى الذٌرٌية ، فيما إذف كجكه كاحد ، كالتحريؼ 

يجعؿ الذٌرٌية بمعناىا بؿ بمععنيي مكصكفييما ، فقد جعؿ   الحاصؿ أٌنو لـ
الدامغاني الذرية في الكجو األكؿ يعني الكلد في قكلو تعالى : )قىاؿى رىبّْ ىىٍب 
يَّةن طىيّْبىةن( كلك أراد الكلد لقاؿ : رىبّْ ىىٍب ًلي ًمف لَّديٍنؾى كلدنا ،  ًلي ًمف لَّديٍنؾى ذيرّْ

يَّةن  ( فقد أراد معنى الذرية ال معنى الكلد ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ لكف لمَّا قاؿ )ذيرّْ
أفَّ ىذا ىك الذم أخبرنا بو ا سبحانو قاؿ الكاحدم في تفسير ىذه اآلية : 

                                                 

كالكجػػػػكه كالنظػػػػائر ليػػػػركف بػػػػف مكسػػػػى  ُّٕ( ينظػػػػر : األشػػػػباه كالنظػػػػائر لمقاتػػػػؿ ص  ُ)
 ِِْ-ِِّص

 ُِٓ( ينظر : كجكه القرآف ص  ِ)
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يَّةن طىيّْبىةن( نسبلن مباركنا تقيِّا(( يَّةن طىيّْبىةن( أم :  (ُ))))ذيرّْ كقاؿ القرطبي : )))ذيرّْ
ا(( ))كالذرية اسـ جنس ، يقع عمى كاحد  كقاؿ ابف عطية : (ِ)نسبلن صالحن

فزكريا عميو السبلـ لـ (ّ)كىكذا كاف طمب زكريا عميو السبلـ((َََفصاعدنا
يسأؿ ربو أف ييب لو كلدنا ليفرج عنو ىـ العقـ فحسب ، بؿ سألو الذرية 

الطيبة ليعـٌ خيرىا كنفعيا لو كلمف بعده
(ْ) 

قكلو تعالى : )كىآيىةه كجعؿ الذرية في الكجو الثاني بمعنى اآلباء ، في 
كًف } يَّتىييـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي ٍمنىا ذيرّْ مى ـٍ أىنَّا حى ا يىٍركىبيكفى ُْلَّيي ٍثًمًو مى مىٍقنىا لىييـ مّْف مّْ { كىخى

( قرأ ابف عامر ، كنافع ِْ} ـٍ يينقىذيكفى ـٍ كىال ىي ًريخى لىيي ـٍ فىبل صى ف نَّشىٍأ نيٍغًرٍقيي { كىاً 
 ) ـٍ يَّاًتيي ( بالتكحيد(()ذيرّْ ـٍ يَّتىيي بالجمع ، كقرأ الباقكف )ذيرّْ

 (ٓ) 
ـٍ    يَّتىيي ٍمنىا ذيرّْ مى كقد تقدـ قكؿ الحمبي : ))فقكلو تعالى : )كىآيىةه لَّييـٍ أىنَّا حى

كًف(}يس :  { قيؿ : اآلباء ، كقيؿ : األبناء ، كذلؾ إذا ًُْفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي
كقاؿ الطبرم في  (ٔ)عميو السبلـ((أريد بالفمؾ جنس السفف ال سفينة نكح 

ا ، كعبلمة عمى  تفسير ىذه اآلية : ))يقكؿ تعالى ذكره : كدليؿ ليـ أيضن
قدرتنا عمى كؿّْ ما نشاء حممنا ذريتيـ ، يعني مىف نجا مف كلد آدـ في سفينة 

فالمراد مف الذرية عنده األبناء ال اآلباء ، كأنَّو سبحانو حمؿ اآلباء  (ٕ)نكح((
                                                 

 ّّْ/ُ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ُ)

 ٕٓ/ْ( الجامع ألحكاـ القرآف  ِ)

 ِْٕ/ُ( المحرر الكجيز  ّ)

 َٗ/ّ( ينظر : التحرير كالتنكير  ْ)

كالكشػؼ عػف كجػكه القػراءات  َُْني القرآف ألبي منصكر األزىػرم ص ( ينظر : معا ٓ)
 ُِٕ/ِالسبع لمقيسي 

 َْ/ِ( عمدة الحفاظ  ٔ)

 ُْ/ِّ( جامع البياف  ٕ)
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كقاؿ النحاس في تفسيرىا : ))ىذه  (ُ)كذرياتيـ في سفينة نكح عميو السبلـ 
( ألنَّيـ ىـ  ـٍ يَّتىيي ٍمنىا ذيرّْ مى اآلية مف أشكؿ ما في السكرة لقكلو جؿ كعز )حى
المحمكلكف ، فسمعتي عمي بف سميماف يقكؿ : الضميراف مختمفاف ، 

في الفمؾ ، كفييا قكؿ كالمعنى : كآية ألىؿ مكة أنَّا حممنا ذريات قكـ نكح 
آخر حسف ، كىك أف يككف المعنى أفَّ ا جؿَّ كعزَّ خبَّر بمطفو كامتنانو أنَّو 
خمؽ السفف يحمؿ فييا مىف يصعب عميو المشي كالرككب مف الذريات 

غار ، كيككف الضميراف عمى ىذا متفقيف(( كقاؿ ابف عطية : ))كذكر  (ِ)كالصّْ
ة فييـ أمكف ، كالضمير المتصؿ بالذريات الذرية لضعفيـ مف السفر فالنعم

ىك ضمير الجنس ، كأنَّو قاؿ : ذريات جنسيـ أك نكعيـ ، ىذا أصحُّ ما 
اتجو في ىذا ، كخمط بعض الناس في ىذا حتى قالكا : الذرية تقع عمى 
اآلباء ، كىذا ال ييعرىؼ لغة ، كأمىا معنى اآلية فيحتمؿ تأكيميف : أحدىما قالو 

اعة ، كىك أف يريد بالذريات المحمكليف ، أصحاب نكح في ابف عبَّاس كجم
ٍثًمًو( السفف المكجكدة في جنس بني آدـ إلى يـك  السفينة ، كيريد بقكلو )مّْف مّْ
( كالتأكيؿ الثاني : قالو  ـٍ ف نَّشىٍأ نيٍغًرٍقيي ياىا أراد تعالى بقكلو )كىاً  القيامة ، كا 

ا ، ٍمنىا  مجاىد كالسُّدّْم كركم عف ابف عباس أيضن مى ىك أنَّو يريد بقكلو )أىنَّا حى
كًف( السفف المكجكدة في بني آدـ إلى يكـ القيامة ،  ـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي يَّتىيي ذيرّْ
( اإلبؿ كسائر ما ييركىب ،  ا يىٍركىبيكفى ٍثًمًو مى مىٍقنىا لىييـ مّْف مّْ كيريد بقكلو : )كىخى

ف فتككف المماثمة في أنَّو مرككب مبمغ إلى األ قطار فقط ، كيعكد قكلو : )كىاً 
( عمى السفف المكجكدة في الناس(( ـٍ نَّشىٍأ نيٍغًرٍقيي
كقاؿ البيضاكم : )))كىآيىةه (ّ)

                                                 

عرابو لمزجاج  ُ)  ُٖ/ْكالكشاؼ لمزمخشرم  ُِٕ/ْ( ينظر : معاني القرآف كا 

 ِِٖ( إعراب القرآف ص  ِ)

كينظػػر : الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف  ْٓٓ/ْ ( المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز ّ)
  ِٔ/ُِكركح المعاني لآللكسي  ْْٔ/ْكفتح القدير لمشككاني  ُّ-َّ/ُٓلمقرطبي 
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( أكالدىـ الذيف يبعثكنيـ إلى تجاراتيـ ، أك صبيانيـ  يَّتىييـٍ ٍمنىا ذيرّْ مى ـٍ أىنَّا حى لَّيي
نَّيفَّ مزارعيا ، كنساءىـ الذيف يستصحبكنيـ ، فإفَّ الذرية تقع عمييفَّ أل

كقاؿ  (ُ) كتخصيصيـ ألفَّ استقرارىـ في السفف أشؽ كتماسكيـ فييا أعجب((
كقاؿ  (ِ) أبك حياف : ))كالظاىر مف الذرية أنَّو يراد بو األبناء كمف نشأ منيـ((

ا  ( صريحن يَّتىييـٍ ٍمنىا ذيرّْ مى ابف عاشكر : ))كقد فيـ مف داللة قكلو تعالى : )أىنَّا حى
أفَّ ىذه اآلية مستمرة لكؿ ناظر إذ يشيدكف أسفارىـ كأسفار أمثاليـ ككناية 

في البحر ، كخاصة سكاف الشطكط كالسكاحؿ مثؿ أىؿ جدة كأىؿ ييٍنبيع إذ 
يسافركف إلى ببلد اليمف كببلد الحبشة ، فيفيـ منو : أنَّا حممنا كنحمؿ 

   (ّ)مقتو((كسنحمؿ أسبلفيـ كأنفسيـ كذرياتيـ ، كقد كصؼ طرفة السفف في مع
جعؿ الذرية بمعنى اآلباء ، كىك قكؿ مرجكح ، كقد استبعده أىؿ 
التحقيؽ مف أىؿ التفسير ، كالقكؿ الصحيح أفَّ المراد مف الذرية الذرية بعينيا 
كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ، 

القطع بو في باب الكجكه يعني التعمد كاختيار أحدىا أك أضعفيا ، ثـ تعيينو ك 
بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه الطريقة في 
اختبلؽ الكجكه تدخؿ في باب التحريؼ ، كفي باب الخيانة العممية في 

  التفسير . 

قػػاؿ العسػػكرم : ))كيقػػاؿ : قػػاؿ يقػػكؿ مػػف القػػكؿ ، كقػػاؿ : القائػػؿ -ٖ
 كالقائؿ في القرآف الكريـ عمى كجييف : ...  يقيؿ مف القيمكلة

                                                 

  ٖٗٗكينظر : مدارؾ التنزيؿ ص  ِٗٔ/ْ( أنكار التنزيؿ  ُ)

 ْْٕ/ٕ( البحر المحيط  ِ)

 كينظػػػر كصػػػؼ الشػػػاعر الجػػػاىمي طرفػػػة لمسػػػفينة شػػػرح ِّٕ/ِِ( التحريػػػر كالتنػػػكير  ّ)
كشرح القصائد العشػر لمتبريػزم ص  ُْٔ-ُْٓالقصائد السبع الطكاؿ ألبي بكر األنبارم 

ٕٓ-ٕٔ 
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ػػػافى ًلػػػي األكؿ : فاعػػػؿ القػػػكؿ ، قػػػاؿ تعػػػالى : ) ـٍ ًإنّْػػػي كى ػػػٍنيي قىػػػاؿى قىائًػػػؿه مّْ
 {ُٓ(}الصافات : قىًريفه 

اءىىػا )  الثاني : مف القيمكلة ، قاؿ تعػالى : كىػـ مّْػف قىٍريىػةو أىٍىمىٍكنىاىىػا فىجى كى
ـٍ قىآئً    (ُ)ئمكف في أنصاؼ النيار(({ أم : ناْ (}األعراؼ :ميكفى بىٍأسينىا بىيىاتنا أىٍك ىي

كىػػػك القػػػكؿ مػػػف ...  فالكجػػػو األكؿ مػػػف بػػػاب : ))القػػػاؼ كالػػػكاك كالػػػبلـ
كالقائمػػػة نػػػـك ... كالكجػػػو الثػػػاني مػػػف بػػػاب : ))القػػػاؼ كاليػػػاء كالػػػبلـ (ِ)النطػػػؽ((

    (ّ) نصؼ النيار((
جػػذر كصػػيغة كػػبلِّ منيمػػا يرجػػع إلػػى فيػػذاف الكجيػػاف مختمقػػاف ؛ ألٌف 

مختمفػػػػػة ، فيمػػػػػا معنيػػػػػاف لجػػػػػذريف كصػػػػػيغتيف مختمفتػػػػػيف كىػػػػػذا مػػػػػا صػػػػػرَّح بػػػػػو 
 صيغة معناىا ، فيككف لكؿ معنى صيغتو كلكؿ العسكرم نفسو 

قاؿ الدامغاني : ))تفسير القسـ عمى كجييف : الحمؼ ، القسـ : -ٜ 
 كالقسمة : 

فكجو منيما : أقسـ يعني : حمؼ ، كقكلو تعالى : )كىأىٍقسىميكٍا ًبالٌمًو 
(}األنعاـ :  ـٍ اًنًي ٍيدى أىٍيمى  { أم : حمفكا با َُٗجى

ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى  كالكجو الثاني : القسمة بعينيا ، قكلو تعالى : )أىىي
ـٍ ًفي اٍلحى  بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـ مًَّعيشىتىيي ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو رى يي فىٍعنىا بىٍعضى يىاًة الدٍُّنيىا كىرى

(}الزخرؼ :  اتو   (ْ) {((ِّدىرىجى
ـي قىٍسمنا ، كالًقٍسمىة مصدر  ـى يىٍقًس قاؿ الخميؿ : ))القىٍسـي : مصدر قىسى

ـى بينيـ ًقٍسمىةن  ا : قىسى ـي : اليميف ، كيجمع عمى َََاالقتساـ ، كيقاؿ أيضن كالقىسى

                                                 

 .ِٕٗالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 .ٕٕٓمقاييس المغة ص  ( ِ)

 .ٖٕٓمقاييس المغة ص  ( ّ)
(

ٗ
          4ٖٓ-24ٖ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص
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كقاؿ ابف فارس : ))القاؼ كالسيف كالميـ أصبلف  (ُ) أقسـ((أقساـ ، كالفعؿ 
صحيحاف ، يدؿُّ أحدىما عمى جماؿ كحسف ،  كاآلخر عمى تجزئة شيء ، 
فاألكؿ : القىساـ ، كىك الحسف كالجماؿ ، كفبلف مقسَّـ الكجو ، أم : ذك 

كاألصؿ اآلخر : القىٍسـ )بفتح القاؼ كسككف السيف( مصدر قسمتي َََجماؿ
قٍسمنا ، كالنصيب ًقٍسـه بكسر القاؼ ، فأمَّا اليميف فالقىسىـ )بفتح القاؼ  الشيء

كالسيف( كأصؿ ذلؾ مف القسامة ، كىي األيماف تيقسىـ عمى أكلياء المقتكؿ إذا 
  (ِ)ادعكا دـ مقتكليـ عمى ناس اتيمكىـ بو((

تبيَّف مف كبلـ أىؿ المغة أفَّ الكجييف المذككريف يعكداف إلى صيغتيف 
فمكؿ معنى صيغتو ، كلكؿّْ صيغة معناىا ، كال أكجو ، ىذا مف  مفتيف ،مخت

جعؿ أقسـ في الكجو األكؿ بمعنى حمؼ في قكلو  جية كمف جية أخرل فقد
( تعالى : ـٍ اًنًي ٍيدى أىٍيمى ًمؼي مرادؼ لمقىسىـ جاز جعمو بمعناه  )كىأىٍقسىميكٍا ًبالٌمًو جى كالحى

في باب التفسير ، كما جاز ىذا في باب الكجكه ؛ ألفَّ بينيما فرقنا في الداللة 
، فقد قاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف القسـ كالحمؼ أفَّ القسـ أبمغ مف الحمؼ 

لنصيب ، ؛ ألفَّ معنى قكلنا : أقسـ با ، أنَّو صار ذا قسـ با ، كالقٍسـ : ا
كالمراد أفَّ الذم أقسـى عميو مف الماؿ كغيره قد أحرزه كدفع عنو الخصـ با ، 
كالحمؼ مف قكلؾ : سيؼ حميؼ ، أم : قاطع ماض ، فإذا قمت : حمؼى با 
، فكأنَّؾ قمتى : قطع المخاصمة با ، فاألكؿ أبمغ ؛ ألنَّو يتضمف معنى 

مىؼى ، يفيد معنى كاحدنا ، اآلخر مع دفع الخصـ ، ففيو معنياف ، ك  قكلنا : حى
كىك قطع المخاصمة فقط ، كذلؾ أفَّ مف أحرز الشيء باستحقاؽ في الظاىر 
، فبل خصكمة بينو كبيف أحد فيو ، كليس كٌؿ مف دفع الخصكمة فقد أحرزه ، 

                                                 

(
ٔ

        222( اٌع١ٓ ص

(
ٕ

ٚعّةةةذث  ٠ٕٕٚٗٓظةةش : اٌّفةةةشداح ٌٍشاغةةب األطةةفٙأٟ ص  22ٗ( ِمةةا١٠ظ اٌٍغةةج ص 

        2ٖٓ/ٖاٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 
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كاليميف اسـ لمقسـ مستعار ، كذلؾ أنَّيـ كانكا إذا تقاسمكا عمى شيء تصافقكا 
     (ُ) كثر ذلؾ حتى سمي القسـ يميننا(( بأيمانيـ ، ثـ
قػػػػاؿ الػػػدامغاني : ))تفسػػػػير المحػػػػؿ عمػػػػى كجيػػػػيف : المحػػػػؿ :  -ٓٔ 

َـّ )المنحر ، كالعقكبة ، فكجو منيما ، المحؿ ، يعني المنحر ، قكلو تعػالى :  ثيػ
ًحمُّيىا ًإلىى اٍلبىٍيًت اٍلعىًتيؽً   { .ّّ(}الحج : مى

كىىيػكى شىػًديدي الشديدة ، قكلو تعالى : )كالكجو الثاني ، الًمحاؿ ، العقكبة 
اؿً    (ِ){((ُّ(}الرعد : اٍلًمحى

الكجػػػو األكؿ مػػػف حػػػؿَّ بالمكػػػاف : إذا نػػػزؿ بػػػو ، كحػػػؿَّ الػػػدَّيف : انتيػػػى 
ًحمُّيىػا ًإلىػى اٍلبىٍيػًت فقكلػو تعػالى : )  (ّ)أجمو ، كالمًحؿُّ )بكسر الحاء( األجػؿ َـّ مى ثيػ

ػػػؿ بػػػو  : إذا  (ْ) ا((ىػػػنحري  ( ))أم : حيػػػث يحػػػؿُّ اٍلعىًتيػػػؽً  كالكجػػػو الثػػػاني مػػػف مىحى
ػاؿً قكلػو تعػالى : )كقاؿ الراغػب : )) (ٓ)سعى بو  : األخػذ  ( أمكىىيػكى شىػًديدي اٍلًمحى

ٍحػػبلن كًمحػػاالن : إذا أراده بالعقكبػػة ، قػػاؿ بعضػػيـ  ػػؿى بػػو مى : ىػػك مػػف قػػكليـ : مىحى
))كقاؿ أبك العباس رضي ا عنيما ىػك مػأخكذ مػف قػكؿ العػرب :  (ٔ) بسكء((

ؿى بفبلف : إذا سعى بو إلى السمطاف ، كعرَّضو ييمكو عنده(( فبلف مىحى
(ٕ)                                                                                        

ذم ىػػك مػػف حػػؿَّ ، بػػاب كالكجيػػاف المػػذككراف أىمػػا كجيػػاف لممحػػؿّْ ، الػػ
ػؿى بػاب المػيـ ، فػأيف أصػؿ  الحاء ، أـ ىما كجياف لمًمحاؿ ، الذم ىػك مػف مىحى

                                                 

(
ٔ

        2ٙ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 

 . ِّْالكجكه كالنظائر ص  ( ِ)

 .ُْٖ-ُْٕكالمصباح المنير ص  ُْٗينظر : مقاييس المغة ص  ( ّ)

 . ُّْ/ٓزاد المسير  ( ْ)

 .ْٖٓ-ّٖٓمغة ينظر : مقييس ال ( ٓ)

 .ْْٖالمفردات ص  ( ٔ)

 .ْٕ/ْعمدة الحفاظ  ( ٕ)
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الكجػػو األكؿ مػػف الثػػاني ؟! فكيػػؼ يصػػح أف يكػػكف المنحػػر ، كالعقكبػػة الشػػديدة 
 كجييف كىما مف جذريف كبابيف مختمفيف ؟!  

ذكػػر الػػدامغاني أٌف المػػرد فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى ثبلثػػة :  المػػردّ -ٔٔ
 أكجو  ، كىي : 

دَّ لىػػوي ًمػػفى ﴿ الكجػػو األكؿ : المػػرٌد يعنػػي المػػدفع ، كقكلػػو تعػػالى : ػػرى الَّ مى
 {ّْ}الرـك : المَّػًو﴾

ػػف  ﴿كىًحٍفظنػػاالكجػػو الثػػاني : المػػارد يعنػػي الشػػيطاف ، كقكلػػو تعػػالى :  مّْ
 {ٕ}الصافات : ﴾كيؿّْ شىٍيطىافو مَّاًردو 

ػػٍرحه ﴿الكجػػو الثالػػث : ممػػٌرد يعنػػي طكيػػؿ ، كقكلػػو تعػػالى :  قىػػاؿى ًإنَّػػوي صى
{ يعني طكيبلن ، كالممرد : الميطىكَّؿ ْْ}النمؿ : ﴾مُّمىرَّده مّْف قىكىاًريرى 

(ُ)  
ػرىد كالثالػث الكجو األكؿ ىك مف باب رٌد ، كالكجػو الثػاني  ، مػف بػاب مى

بطريقػػػة  مختمػػػؽمػػػف جػػػذريف مختمفػػػيف ، كالكجػػػو الثػػػاني  فيػػػذه األكجػػػو الثبلثػػػة 
الدراسػػػة المعككسػػػة ؛ ألٌنػػػو لػػػيس المػػػراد تسػػػمية المػػػارد بالشػػػيطاف ، بػػػؿ تسػػػمية 

ػػػٍيطىافو ، كالػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ الػػػنٌص القرآنػػػي ، فقػػػد قػػػاؿ : الشػػػيطاف بالمػػػارد  ﴿شى
إلػى  فالصػحيح أنػو راجػعكلـ يقؿ : مػارد شػيطاف ، أٌمػا الكجػو الثالػث :  ﴾مَّاًردو 

قاؿ ابف فارس : ))الميـ كالراء كالداؿ أصؿ صحيح يدٌؿ معنى الكجو الثاني ، 
عمى تجريد الشيء مف قشره أك مػا يعمػكه مػف شػعره ، كاألمػرد : الشػاٌب لػـ تبػدي 

كالممرد : البناء الطكيؿ ، كىك قياس الباب ؛ ألٌنو كأٌنو مجٌرد يشبو َََلحيتو
ف قيؿ بو كجو مرجػكح ،  (ِ) الشجرة المرداء(( لػـ يشػر إليػو إاٌل ككجو الطكيؿ كا 

: فػػي تفسػير قكلػو تعػػالى  األكؿقػاؿ ابػف قتيبػة ، كالقرطبػي ، كالشػػككاني ، فقػد 
ػػػف قىػػػػكىاًريرى ﴿ ػػػػرَّده مّْ ػػػٍرحه مُّمى كالممػػػرد : األممػػػػس ، يقػػػاؿ : مػػػػردتي )) ﴾قىػػػاؿى ًإنَّػػػػوي صى

                                                 

 ّْْينظر : الكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 ٖٗٓمقاييس المغة ص  ( ِ)
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ذم ال شػػػػػعر عمػػػػػى الشػػػػػيءى : إذا بٌمطتػػػػػو كأممسػػػػػتو ، كمػػػػػف ذلػػػػػؾ األمػػػػػرد : الػػػػػ
  (ِ)كمثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا قػػػػػػػاؿ القرطبػػػػػػػػي   (ُ) كيقػػػػػػػاؿ الممػػػػػػػرد المطػػػػػػػكَّؿ((َََكجيػػػػػػػو

إلى كجو الميطكَّؿ بصيغة التضعيؼ كعمى أٌنو قكؿ  كاأشار  كقد (ّ)كالشكككاني 
غيرىـ مف المفسريف إلػى ىػذا الكجػو ، بػؿ اقتصػركا عمػى ذكػر كلـ يشر ، ثاف 

قػػػػػاؿ الزمخشػػػػػرم : )) كجػػػػػو المممٌػػػػػس مػػػػػف دكف التطػػػػػرؽ إلػػػػػى كجػػػػػو المطػػػػػٌكؿ 
كالممرد : الميممَّس((َََ))الصرح : القصر

 ﴿كىًحٍفظناقاؿ األصفياني : ))ك  (ْ) 
ػػػٍيطىافو مَّاًردو  ػػػف كيػػػؿّْ شى ف الجػػػف { كالمػػػارد كالمىريػػػد مػػػف شػػػياطيٕ}الصػػػافات : ﴾مّْ

كاإلنػػس الميتىعػػرّْم مػػف الخيػػرات ، مػػف قػػكليـ شػػجر أمػػرد إذا تعػػٌرل مػػف الػػكرؽ ، 
ػػػػػف ﴿كقكلػػػػػو تعػػػػالى : َََكمنػػػػو قيػػػػػؿ : رممػػػػة مػػػػػرداء لػػػػـ تنبػػػػػت شػػػػيئنا ػػػػػرَّده مّْ مُّمى

مَّػػس مػػف قػػكليـ شػػجرة مػػرداء إذا لػػـ يكػػف عمييػػا  {ْْ}النمػػؿ : ﴾قىكىاًريرى  أم : ميمى
كػػػػػػػػػػػٌؿ بنػػػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػف عطيػػػػػػػػػػػة األندلسػػػػػػػػػػػي : ))ك)الصػػػػػػػػػػػرح( ك   (ٓ) كرؽ((
كالممرد : المحكػكؾ المممٌػس ، كمنػو األمػرد كالشػجرة المػرداء التػي ال َََعاؿ

ػػػ﴿قػػػاؿ الحمبػػػي : ))كقكلػػػو ك  (ٔ) كرؽ عمييػػا(( م : أ {ْْ}النمػػػؿ : ﴾ٍرحه مُّمىرَّده صى
كجيػػػػو مػػػػف الشػػػػعر، كشػػػػجر أمػػػػرد : ال كرؽ  أممػػػػس ، كمنػػػػو األمػػػػرد لمبلمسػػػػة

  (ٕ)بو((

                                                 

  ِّٓتفسير غريب القرآف ص  ( ُ)

  َُٔ/ُّينظر : الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ( ِ)

 ُٕٓ/ُينظر : فتح القدير لمشككاني  ( ّ)

 ّٖٓ/ّالكشاؼ  ( ْ)

 ْٖٔالمفردات ص  ( ٓ)

 َُٔ/ُّكينظر : الجامع ألحكاـ القرآف  ِِٔ/ْالمحرر الكجيز  ( ٔ)

 َٖ/ْعمدة الحفاظ  ( ٕ)
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القػدامى كالمحػػدثيف كجػو المطػٌكؿ كجػو بعيػد حتػى إٌف أكثػر المفسػريف ف
لػػـ يتطرقػػكا إليػػو ، بػػؿ لػػـ أجػػد مفسػػرنا أدخمػػو فػػي تفسػػير اآليػػة ؛ ألٌنيػػـ أجمعػػكا 
عمى أٌف المعنى : ))قيؿ ليا : ادخمي القصر ، ككاف صحنو مػف زجػاج تحتػو 

قييا لتخػكض المػاء ، فمٌما رأتو ظننتو ماء تتردد أمكاجو ، ككشفت عف سػاماء 
  (ُ) ، فقاؿ ليا سميماف : إٌنو صحف أممس مف  زجاج صاؼ كالماء تحتو((

فجعؿ الممرد بمعنى األممس ىػك القػكؿ األكثػر قبػكالن كشػيكعنا كالميقػدَّـ  
فػػالمطكَّؿ ال يصػػٌح أف يكػػكف كجينػػا ؛ ألٌف الكجػػو يجػػب عمػػى معنػػى الميطػػكَّؿ ، 

فضػػبلن عػػف أف يتقػػدـ عميػػو أف يكػػكف حقيقػػة ثابتػػة ال ييختمىػػؼ فييػػا كقػػكالن كاحػػدنا 
   قكؿ آخر 
 الحيرم : ))ناء : عمى كجييف : قاؿ   :ناء -ٕٔ 
ٍنوي(}األنعاـ :   يىٍنأٍكفى عى { كقكلو ِٔأحدىما التباعد كقكلو تعالى : )كى
اًنًبو(}اإلسراء : تعالى :  نىأىل ًبجى  يعني : كأعرض عنو . { ّٖ)كى
 {ِْ)كىال تىًنيىا ًفي ًذٍكًرم(}طو : كالثاني : الضعؼ ، كقكلو تعالى :  

    (ِ)(({ٕٔ)لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة(}القصص : ككقكلو تعالى : 
مقاتؿ : ))تفسير )نأل( عمى كجييف ، فكجو منيما ، أم : يعني تباعد ، 

اًنًبو(}اإلسراء :  نىأىل ًبجى { يعني تباعد ، ّٖفذلؾ قكلو في بني إسرائيؿ : )كى
ٍنوي(}اإلسراء :  يىٍنأىٍكفى عى ٍنوي كى ـٍ يىٍنيىٍكفى عى { يعني ِٔكقكلو في األنعاـ : )كىىي

 يباعدكف عنو .
ثاني : ال تنيا يعني ال تضعفا ، فذلؾ قكلو في طو : )كىال كالكجو ال 

{ يقكؿ : ال تضعفا ، كقاؿ في القصص : )لىتىنيكءي ِْتىًنيىا ًفي ًذٍكًرم(}طو : 
{ يعني لتضعؼ فتعجز عف حمؿ المفاتيح ألبكاب ًٕٔباٍلعيٍصبىًة(}القصص : 

                                                 

 . َّٖالتفسير الميٌسر إعداد نخبة مف العمماء ص  ( ُ)

 .ّٓٗكجكه القرآف ص  ( ِ)
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ف باآليات كمثؿ ىذا قاؿ ىركف كالدامغاني مستشيدي (ٔ) بيكت أمكاؿ قاركف((
 (ٕ)القرآنية  نفسيا مف غير زيادة  كال نقصاف 

، فالكجو األكؿ  جذكر في ىذيف الكجييف خمط بيف ثبلثة الحيرم ك  
نأل ، قاؿ ابف فارس : ))كأمَّا النأم  جذرعد ىك مف ابتالذم جعمو بمعنى ال

فالبعد ، يقاؿ : نأل ينأل نأينا، كانتأل افتعؿ منو ، كالمنتأل : المكضع 
  (ٖ) عيد((الب

شاىده األكؿ ىك مف فالثاني الذم جعمو بمعنى الضعؼ ، كالكجو  
باب كنى  ، قاؿ ابف فارس :  ))الكاك كالنكف كالحرؼ المعتؿ : يدؿ عمى 
ضعؼ ، يقاؿ : كنى يني كٍنينا ، كالكاني : الضعيؼ ، قاؿ ا تعالى : )كىال 

كشاىده الثاني مف باب ناء ، قاؿ ابف  (ٗ){((ِْتىًنيىا ًفي ًذٍكًرم(}طو : 
فارس : ))كباليمز: كممة تدؿ عمى النيكض ، كناء ينكء نكءنا : نيض 

ككؿ ناىض بثقؿ فقد ناء ، كناء البعير بحممو ، كالمرأة تنكء بيا َََ
    (٘) عجيزتيا ، كىي تنكء بيا ، فاألكؿ تثقؿ بيا ، كالثانية  تنيض((

؛ : نأل ، كناء ، ككنى  جذكرة خمط بيف معاني ثبلثالحيرم ف 
 ليختمؽ منيا الكجييف المذككريف 

 ذكر الدامغاني أٌف اليـٌ في القرآف الكريـ عمى كجييف : اليـّ :-ٖٔ 

                                                 

 .  ُُٔكباسـ الكجكه كالنظائر ص  ِّٔ( األشباه كالنظائر لمقاتؿ ص  ُ)

 . ْْٖكالكجكه كالنظائر لمدامغاني صُٕٗكه كالنظائر ليركف  ص ( ينظر : الكج ِ)

 .َٖٖ( مقاييس المغة  ص  ّ)

 . ٖٔٗ( مقاييس المغة  ص  ْ)

 .ٕٖٔ( مقاييس المغة  ص  ٓ)
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﴿كىىىمُّكا ًبًإٍخرىاًج الكجو األكؿ : اليـٌ يعني اإلرادة ، كقكلو تعالى :  
ـٍ أىف ﴿لىيىمَّت  كقكلو تعالى : {ُّ}التكبة : الرَّسيكًؿ﴾ ٍنيي طَّاًئفىةه مّْ
  {ُُّ}النساء : ييًضمُّكؾى﴾
فىشىاًربيكفى ﴿الكجو الثاني : الييـ يعني اإلبؿ العطاش ، كقكلو تعالى :  

  (ٔ){ٓٓ}الكاقعة : ﴾شيٍربى اٍلًييـً 
كال يصٌح ىذاف الكجياف ؛ ألٌف الكجو األكؿ مف جذر ىـٌ ، كالثاني    

مف جذر ىاـ ، فيما مف بابيف مختمفيف ، فمكؿّْ جذر معناه ، كلكٌؿ معنى 
 .جذره ، كال أكجو 

قاؿ الدامغاني : ))تفسير ىات عمى أربعة أكجو : ىمـ ، ىات : -ٗٔ
 كبيٍعدنا ، كتعاؿ ، كصمة .

َـّ قكلو تعالى فػي سػكرة البقػرة : )فكجو منيا : ىات يعني  قىػاليكاٍ ىم لىػف  كى
نَّػػةى ًإالٌ  ؿى اٍلجى ـٍ ًإف  يىػػٍدخي ـٍ قيػػٍؿ ىىػػاتيكٍا بيٍرىىػػانىكي ػػاًنيُّيي ػػارىل ًتٍمػػؾى أىمى ػػف كىػػافى ىيػػكدان أىٍك نىصى مى
اًدًقيفى   {ُُُ(}البقرة : كينتيـٍ صى

اتى ىىٍييىػػ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة ) دى عيػػكالكجػػو الثػػاني : ىييػػات يعنػػي بى 
ا تيكعىديكفى   { ّٔ(}المؤمنكف : ىىٍييىاتى ًلمى

كالكجػػػو الثالػػػث : ىػػػاـؤ اقػػػرؤكا يعنػػػي تعػػػالكا ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي  سػػػكرة 
ؤيكا ًكتىاًبيوٍ الحاقة : ) ـي اٍقرى ٍف أيكًتيى ًكتىابىوي ًبيىًميًنًو فىيىقيكؿي ىىاؤي  {ُٗ(}الحاقة : فىأىمَّا مى

تعػالى فػي سػكرة آؿ عمػراف  كالكجو الرابع : ىاء صمة في الكػبلـ قكلػو
ا لىكيـ ًبًو ًعمـه : ) ٍجتيـٍ ًفيمى اجى   (ِ){((ٔٔ(}آؿ عمراف : ىىاأىنتيـٍ ىىؤيالء حى

ىىػػػاأىنتيـٍ )ىػػػا تػػرد زائػػدة لمتنبيػػو ، نحػػك جػػاء فػػي كتػػب المغػػة كالنحػػك أفَّ 
  {ٔٔ(}آؿ عمراف : ىىؤيالء

                                                 

 َْٔينظر : الكجكه كالنظائر ص (  ُ)

 . ِْٔ-ُْٔالكجكه كالنظائر ص  ( ِ)
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ػٍذ ، تقػكؿ : ىػاءى يػا رجػؿ ، كىاؤمػاك  يػا  ىاء : اسػـ فعػؿ أمػر بمعنػى خي
رجػػػبلف ، كىػػػاؤـ يػػػا رجػػػاؿ ، كىػػػاًء يػػػا امػػػرأة ، كىائيػػػا يػػػا امرأتػػػاف ، كىػػػاؤفَّ يػػػا 

 نساء .
َـّ  كىممَّا كىممُّكا . َـّ : اسـ فعؿ أمر بمعنى تعاؿ ، تقكؿ : ىم  كىم

كىات : اسـ فعؿ أمر بمعنى اعًط ، تقكؿ : ىاًت ، كىاتيا ، كىاتكا ، 
 كىاتي ، كىاًتيفى 

   (ُ) بمعنى بىعيدى كىييات : اسـ فعؿ ماض 
َـّ في قكلػو تعػالى : )جعؿ الدامغاني  ( قيػٍؿ ىىػاتيكٍا بيٍرىىػانىكيـٍ ىات يعني ىم

َـّ لنعرؼ معنى ىات ككاف ينبغي لو أف يذكر لنا ،   .ما معنى ىم
ىىٍييىػاتى كجعؿ ىييات فػي الكجػو الثػاني يعنػي بىعيػدى فػي قكلػو تعػالى : )

ا تيكعىديكفى   كىذا الكجو ىك كجو ىييات كليس كجو ىات . (ىىٍييىاتى ًلمى
ـي كجعؿ ىاؤـ في الكجو الثالث بمعنى تعالكا ، في قكلػو تعػالى : ) ىىػاؤي

ؤيكا ًكتىاًبيوٍ   ( كىذا كجو ىاـؤ كليس كجو ىات .اٍقرى
ىىػػاأىنتيـٍ : ))زائػػدة( فػي قكلػػو تعػالى صػمة فػػي الكجػو الرابػػع كجعػؿ اليػاء 
ا لىكيـ ٍجتيـٍ ًفيمى اجى  كىذا كجو الياء كليس كجو ىات . (ًبًو ًعمـه  ىىؤيالء حى

فقػد ذكػر أفَّ لػػ)ىات( أربعػة أكجػو ، مػا يا سبحاف ا ! أىذه أكجو ؟! 
  ىي ؟!

                                                 

 َِْ/ِ،  ِّٖ/ِ،  َّٖ/ُ،  َّٓ،  َّْ/ُ،  ِِٔ/ُينظػػر : كتػػاب سػػيبكيو  ( ُ)
 َٕٓ، كالمفردات في غريب القرآف لمراغب ص  َِْ،  ُٖ،  ُٕ،  ُّ/ْ،  ّٓٔ/ّ، 
كشػػػػػػرح كافيػػػػػػة ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب  َُ-ّ/ّكشػػػػػػرح المفصػػػػػػؿ البػػػػػػف يعػػػػػػيش  ْٕٓ،  ِٕٓ، 
،  ّْٔص  كالجنػػػى الػػػداني لممػػػرادم ْٖٔكرصػػػؼ المبػػػاني لممػػػالقي ص  ُْٖ-ُٓٔ/ّ

 . ّْٗ/ِكمغني المبيب  َِٕ/ْكعمدة الحفاظ  ّْٖ
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ف أصحاب كتب الكجكه بيف ما ىػك اسػـ فعػؿ أمػر ف ىك مً تأمَّؿ كيؼ خمط مى ك 
، كمػا أفَّ  يػةالزمان ضو ، فخمػط بينيمػا فػي داللتيمػا، كبيف ما ىك اسـ فعؿ ما

َـّ ىي أـ ، ىذه األكجو أىي أكجو ىات                                   ؟! أكجو ىييات ىي أـ ، أكجو ىم
، بػؿ  فيذه األكجو األربعة مختمىقة ؛ ألٌنيا ال تعكد إلػى  صػيغة كاحػدة

                                                                                                                                                   ، كلكؿ معنى صيغتولكؿ صيغة معناىا قد كاف ك  ربع صيغ مختمفة ،ألىي 
، مّما لـ يصّح منيا ولػـ يثبػْت : جعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ  الطريقة الثامنة

  ولـ يعّينو أىؿ التفسير .
ؿ كلػـ يثبػت عنػد الحػذاؽ مػف تعػددت فيػو األقػكامػا جعؿ المفظ بمعنػى 

ال يخمػك لفػظ مػف األلفػاظ التػي  يكػاد،  ةعاٌمػشػائعة ة كالتفسير طريقة أىؿ المغ
كمػػف بػػيف كجكىػػو كجػػو أك أكثػػر اختيًمػػؽ بيػػذه  إالٌ اشػػتممت عمييػػا كتػػب الكجػػكه 

كالكجػػػكه ال كىػػػذا مػػػا لحظنػػػاه فػػػي كجػػػكه كػػػؿ لفػػػظ تقػػػدمت دراسػػػتيا ، الطريقػػة ، 
 متفقنػا عمييػا لغػة كاسػػتعماالن ثابتػة إذا كانػت حقػائؽ  تيسػمَّى كجكىنػا إالٌ أف  يصػحٌ 
مػػا تقػػدـ ذكػػره مػػف الكجػػكه الحقيقيػػة كػػالحميـ الػػذم لػػو  مػػف ذلػػؾ مػػثبلن ، كعرفنػػا 
ػا كجيػاف ،  الرحـ ، كالمػاء الحػار القريب ذك :كجياف  كالحسػباف الػذم لػو أيضن

ككػػذلؾ ، : الحسػػاب ، كالصػػاعقة ، ككاالسػػتحياء ككجيػػاه : الحيػػاة ، كالحيػػاء 
، كلكػػؿ كجػػو : العػػيف الباصػػرة ، كالعػػيف الجاريػػة  جػػاءت عمػػى كجيػػيف  العػػيف

، أجمع عمييا المفسػركف في القرآف الكريـ شكاىده  األلفاظ المذككرةمف كجيي 
كجو إذا اختيًمػؼ فيػو أك احتمػؿ أكثػر مػف معنػى خػرج مػف فال؛ كلـ يختمفكا فييا 

، كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف باب الكجكه كدخؿ في باب التفسير كالتأكيؿ 
 مف كجكه األلفاظ اآلتية 

 قاؿ الحيرم : ))اإلناث عمى كجييف : :  اإلناث-ٔ

ديكًنًو ًإف يىٍدعيكفى ًمف أحدىما : األمكات ببل أركاح ، كقكلو تعالى : )
 {ًُُٕإنىاثنا(}النساء :  ًإالٌ 
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يىيىبي ًلمىف  ٍف يىشىاء ًإنىاثنا كى الثاني : بنات لكط ، كقكلو تعالى : )يىيىبي ًلمى
ًميـه ْٗيىشىاء الذُّكيكرى } ا ًإنَّوي عى ًقيمن يىٍجعىؿي مىف يىشىاء عى نىاثنا كى ـٍ ذيٍكرىاننا كىاً  يي كّْجي { أىٍك ييزى

(}الشكرل :  يىيىبي ًلمىف يىشىاء { )يى َٓ-ْٗقىًديره ٍف يىشىاء ًإنىاثنا( كىك لكط )كى يىبي ًلمى
نىاثنا( كىك محمد صمى  ييـٍ ذيٍكرىاننا كىاً  كّْجي ( كىك إبراىيـ عميو السبلـ )أىٍك ييزى الذُّكيكرى
ًقيمنا( كىك يحيى بف زكريا ، كعيسى ابف  يىٍجعىؿي مىف يىشىاء عى ا عميو كسمـ )كى

  (ُ) مريـ((
))كاألنثى خبلؼ الذكر مف كؿ شيء ، كاإلناث جمع قاؿ الخميؿ : 

كقاؿ  (ّ) ))كيقاؿ : سيؼ أنيث الحديد : إذا كانت حديدتو أنثى(( (ِ) األنثى((
الراغب : ))األنثى خبلؼ الذكر ، كيقاالف في األصؿ اعتبارنا بالفرجيف ، 
كلٌما كاف األنثى في جميع الحيكانات تضعؼ عف الذكر ، اعتبر فييا 

فقيؿ ًلما يضعؼ عممو أنثى ، كمنو قيؿ : حديد أنيث ، كقيؿ : الضعؼ ، 
أرض أنيث سيؿ اعتبارنا بالسيكلة التي في األنثى ، أك يقاؿ ذلؾ اعتبارنا 

كلمَّا كانت معبكداتيـ مف جممة الجمادات ، ...  بجكدة إنباتيا تشبينا باألنثى
 ر ، كال تفعؿ فعبلن ال تسمع كال تضأنَّيا ال تنفع ك ...  سماىا ا تعالى أنثى

كفي كبلـ الراغب األخير نظر ؛ ألفَّ األنثى لـ تيطمىؽ عمى  (ْ) بكجو((
نَّما استعيرت داللة األنثى في الضعؼ كداللة الذَّكىر في القكة  الجمادات ، كا 
عمى ما ضعؼ مف الجمادات كقكم منيا ، كىذا ما صرَّح بو الراغب نفسو 

ى في جميع الحيكانات تضعؼ عف الذكر ، بقكلو المذككر : ))كلما كاف األنث
اعتبر فييا الضعؼ ، فقيؿ لما يضعؼ عممو أنثى ، كمنو قيؿ : حديد 
أنيث(( أم : جاز مجازنا أف يقاؿ : حديد أنثى ، كحديد ذىكىر ، قاؿ الحمبي : 

                                                 

(
ٔ

                                                                    4ٕ-4ٔ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                                                                   ٠ٕٚ٘٘ظش : ِما١٠ظ اٌٍغج ص  ٗٗ( اٌع١ٓ ص 

(
ٖ

                                                                   ٘٘ما١٠ظ اٌٍغج ص ( ِ

(
ٗ

                                                                   ٖٖ-ٕٖ( اٌّفشداح ص 
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))األنثى تقابؿ الذكر مف جميع الحيكانات ، فالمرأة أنثى ، كالناقة ، كالنعجة ، 
ذلؾ باعتبار الفرجيف ؛ كلذلؾ يقكؿ النحاة : مؤنث حقيقي ، كاألتاف ، ك 

نَّما عاممتو العرب  كيعنكف ما لو فرج ، كغير حقيقي ما ليس لو فرج ، كا 
معاممة المؤنث كالشمس ، كلما كاف الذكر أقكل مف األنثى ، جعمكا 
األضعؼ في بعض األشياء أنثى ، كاألقكل ذكر، فقالكا : سيؼ ذكر ، أم : 

  (ُ) كسيؼ أنيث في عكسو((قاطع ، 
كجاء في معاجـ المغة ))فمف المجاز : األنيث مف الحديد  ، ما كاف 

كسيؼ أنيث كىك الذم ليس ...  غير الذىكىر ، كحديث أنيث غير ذىكىر
كمف المجاز أرض أنيثة ، كمثناة سيمة منبات ، خميقة باإلنبات ...  بقاطع

كمكاف أنيث : إذا أسرع نباتو ليست بغميظة ، كبمد أنيث ليّْف سيؿ ، 
 (ِ)ككثر((

جعؿ الحيرم اإلناث في الكجو األكؿ بمعنى األمكات ببل أركاح في 
ًإنىاثنا( قاؿ مقاتؿ في تفسير ىذه اآلية  ًإف يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو ًإالٌ قكلو تعالى : ))

ال ))يعني أكثاننا ، يعني أمكاتنا ، البلت كالعزل ، كىي األكثاف ، ال تحرؾ ، ك 
كمقاتؿ لـ يجعؿ اإلناث بمعنى األمكات ،  (ّ) تضر ، كال تنفع ، فيي ميتة((

نَّما جعميا بمعنى األكثاف ، ثـ عرَّؼ األكثاف بأنَّيا أمكات ، فيي ال تضر  كا 
كال تنفع كال تتحرؾ ، ككبلمو يتضمَّف أفَّ ا سبحانو سمَّاىا إناثنا ألفَّ العرب 

اء لآلية بقكلو : ))يقكؿ : عناه تقسير الفرٌ  سمكىا باسماء اإلناث ، كىذا ما
كابف قتيبة بقكلو : ))يعني : ( ْ)البلت كالعزل كأشباىيما مف اآللية المؤنثة((

                                                 

(
ٔ

                                                                  2ٕٔ-2ٕٔ/ٔ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٕ

ٌٚغةاْ  2٘، ٚاٌظةذار ص  ٕٗٔ/٠ٕٚٔظةش :  دٙةز٠ب اٌٍغةج  4ٓ-24/٘( دا  اٌعشٚط 

                                                                 4ٙٔ-2ٙٔ/ٔاٌعشا 

(
ٖ

                                                                 2ٕ٘/ٔ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٗ

                                                                 ٕٓٓ/ٔآْ ( ِعأٟ اٌمش
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المكات  ا عبيدة قاؿ في تفسيرىا : ))إالٌ أفَّ أب إالٌ  (ُ) البلت كالعزل كمناة((
حجرنا أك مدرنا أك ما أشبو ذلؾ((
(ِ)  

ًإف يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو تأكيؿ قكلو تعالى : )كقاؿ الطبرم : ))القكؿ في 
 ًإنىاثنا( اختمؼ أىؿ التأكؿ في تأكيؿ ذلؾ  : ًإالٌ 

البلت ، كالعزل  عنى ذلؾ : إف يدعكف مف دكنو إالٌ فقاؿ بعضيـ : م
 ، كمناة ، فسمَّاىفَّ ا إناثنا بتسمية المشركيف إياىفَّ بتسمية اإلناث . 

مكاتنا ال ركح  يدعكف مف دكنو إالن  عنى ذلؾ : إفكقاؿ آخركف : م
 فيو .

كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ : إفَّ أىؿ األكثاف كانكا يسمكف أكثانيـ 
 إناثنا ، فأنزؿ ا ذلؾ كذلؾ .

 كقاؿ آخركف : اإلناث في ىذا المكضع  : األكثاف .
كأكلى التأكيبلت التي ذكرت بتأكيؿ ذلؾ إذ كاف الصكاب عندنا مف 

أكيؿ مف قاؿ : عنى بذلؾ اآللية التي مشركك العرب القراءة ما كصفت ت
يعبدكنيا مف دكف ا ، كيسمكنيا باإلناث مف األسماء كالبلت ، كالعزل ، 

ما يدعك الذيف يشاقكف ...  فتأكيؿ اآلية...  كنائمة ، كمناة ، كما أشبو ذلؾ
 إالٌ مف دكف ا بعد ا كسكاه الرسكؿ ، كيتبعكف غير سبيؿ المؤمنيف شيئنا 

إناثنا ، يعني : إالَّ ما سمكه بأسماء اإلناث ، كالبلت كالعزل كما أشبو ذلؾ ، 
يقكؿ جؿ ثناؤه : فحسبي ىؤالء الذيف أشرككا با كعبدكا ما عبدكا مف دكنو 
مف األنداد كاألكثاف ، حجة عمييـ في ضبلليـ ككفرىـ كذىابيـ عف قصد 

ية كأربابنا ، كاإلناث مف كؿ شيء السبيؿ ، أنَّيـ يعبدكف إناثنا كيدعكنيا آل
و ، فيـ يقركف لمخسيس مف األشياء بالعبكدية عمى عمـ منيـ بخساستو ، أخسٌ 

                                                 

(
ٔ

                                                               ٖ٘ٔ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                                                                 ٕٓٓ/ٔ( ِعأٟ اٌمشآْ 
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كيمتنعكف مف إخبلص العبكدية لمذم لو ممؾ كؿ شيء ، كبيده الخمؽ 
 (ُ) كاألمر((

كىذا ىك المعنى المراد أفَّ اإلناث تعني اإلناث بعينيا ، أمَّا المكات 
نعت منيا  فيك كصؼ كتعريؼ لمحجر كالطيف كالخشب التي نيحتت كصي

)ًإف األكثاف ، كمع ذلؾ فيك مجرد قكؿ قيؿ ، قاؿ الزجاج : ))كمعنى : 
مكه باسـ اإلناث ، قد سما  ًإنىاثنا( أم : ما يعبدكف إالٌ  يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو ًإالٌ 

ف سمكا األصناـ البلت كالعزل كمناة كما أشبيو ، كقيؿ : إفَّ ييعني بو المشرك
ًإنىاثنا( أم : أمكاتنا ، كالمكات كميا ييخبىر  عيكفى ًمف ديكًنًو ًإالٌ معنى قكلو )ًإف يىدٍ 

عنيا كما ييخبىر عف المؤنث ، تقكؿ مف ذلؾ : ىذه األحجار تعجبني ، كال 
فأنت ترل أفَّ جعؿ اإلناث  (ِ) بكنني ، ككذلؾ الدراىـ تنفعني((تقكؿ : يعج

 بمعنى األمكات قكؿ ضعيؼ كأضعؼ منو حجتو 
ًإنىاثنا(  ًإف يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو ًإالٌ كقاؿ الكاحدم : ))قكلو جؿ كعبل : )

قاؿ ابف عباس : يعني عبادتيـ األكثاف كالبلت كالعزل كمناة كأشباىيا مف 
 : لـ يكف حي مف أحياء العرب إاٌل نكا يعبدكنيا ، كقاؿ الحسف اآللية التي كا

 (ّ) ًإنىاثنا((( ا )ًإالٌ كليـ صنـ يعبدكنو فيسمكنو : أنثى بني فبلف ، فأنزؿ 
ًإنىاثنا( ىي البلت كالعزل كمناة كعف  كقاؿ الزمخشرم : )))ًإالٌ 

كليـ صنـ يعبدكنو فيسمكنو :  : لـ يكف حي مف أحياء العرب إالٌ الحسف 
أنثى بني فبلف ، كقيؿ : كانكا يقكلكف في أصناميـ : ىفَّ بنات ا ، كقيؿ 

 (ْ) المراد المبلئكة ؛ لقكليـ : المبلئكة بنات ا((

                                                 

(
ٔ

                                                               ٕٖٙ-ٕٖٗ/٘( جاِع اٌت١اْ

(
ٕ

                                                             4ٓ/ٔ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٖ

                                                           2ٔٔ/ٕ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٗ

                                                          ٗ٘٘/ٔ( اٌىشاف 
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كقاؿ أبك حياف : ))كالمعنى : ما يعبدكف مف دكف ا كيتخذكنو إلينا 
عف العبادة ؛ ألفَّ مىف عبدى شيئنا  إالَّ مسميات تسمية األنثى ، ككنى بالدعاء

دعاه عند حكائجو كمصالحو ، ككانكا ييحمُّكف األصناـ بأنكاع الحمى ، 
ناث كقاؿ أبك مالؾ كالسُّدّْم كابف زيد كغيرىـ : كاف ...  كيسمكنيا أنثى كا 

ا بأسماء مؤنثة كالبلت ، كالعزل ، كمناة ، كنايمة((  (ُ) العرب تيسمّْي أصنامن
ًإنىاثنا(  ًإف يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو ًإالٌ ثير : ))عف الضحاؾ في )كقاؿ ابف ك 

نَّما نعبدىـ ليقربكنا إلى ا زلفى ،  قاؿ المشرككف : إفَّ المبلئكة بنات ا ؛ كا 
قاؿ : فاتخذكىفَّ أربابنا ، كصكركىفَّ صكر الجكارم فحكمكا كقمدكا كقالكا : 

ف المبلئكة ، كىذا التفسير شبيو ىؤالء يشبيف بنات ا الذم نعبده ، يعنك 
ًف ًإنىاثنا(}الزخرؼ :  ـٍ ًعبىادي الرٍَّحمى عىميكا اٍلمىبلًئكىةى الًَّذيفى ىي بقكلو تعالى : )كىجى

ُٗ))}(ِ)   
كقد تقدـ قكؿ الطبرم الذم تبناه مف بيف عدة أقكاؿ ، كبيَّف فيو سر 

ة كأربابنا ، كاإلناث استعماؿ لفظ اإلناث : ))أنَّيـ يعبدكف إناثنا كيدعكنيا آلي
و ، فيـ يقركف لمخسيس مف األشياء بالعبكدية عمى عمـ مف كؿ شيء أخسٌ 

منيـ بخساستو ، كيمتنعكف مف إخبلص العبكدية لمذم لو ممؾ كؿ شيء ، 
كىذا ىك ابف عاشكر يكضح ىذا السر نفسو بقكلو :  (ّ) كبيده الخمؽ كاألمر((

( بياننا لق بلىالن بىًعيدنا(}النساء : ))كاف قكلو : )ًإف يىٍدعيكفى ؿَّ ضى كلو : )فىقىٍد ضى
{ كأمُّ ضبلؿ أشدُّ مف أف يشرؾ أحد با غيره ، ثـ أف يدعي أفَّ ُُٔ

شركاءه إناث ، كقد عممكا أفَّ األنثى أضعؼ الصنفيف مف كؿ نكع ، كأعجب 

                                                 

(
ٔ

                                                         42ٗ/ٖ( اٌتذش اٌّذ١ط 

(
ٕ

                                                        44ٕ/ٕ( دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ 

(
ٖ

                                                               ٕٖٙ/٘( جاِع اٌت١اْ
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مف ذلؾ أف يككف ىذا صادرنا مف العرب ، كقد عمـ الناس حاؿ المرأة بينيـ ، 
  (ُ) رمكىا مف حقكؽ كثيرة كاستضعفكىا((كقد ح

فيذه المقاصد القرآنية البميغة المستكحاة مف استعماؿ لفظ )ًإنىاثنا( 
تمكت عند جعميا بمعنى األمكات ، كال يعقؿ أف ال يعمـ الحيرم باألقكاؿ التي 

كقد ًإنىاثنا(  )ًإف يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو ًإالٌ فيمت في تفسير اإلناث في قكلو تعالى : 
سنة في تفسيره المشيكر : جامع البياف ،  َُِذكرىا الطبرم المتكفى قبمو بػ

أنَّو لـ يذكرىا ؛ ألفَّ تفسير اإلناث  ال يعمـ بأضعفيا كأقكاىا ، إالٌ  كال يعقؿ أف
بذكرىا  يخرجيا مف دائرة الكجكه إلى دائرة التفسير كالتأكيؿ ، فاختيار أضعؼ 

تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه ، مع العمـ األقكاؿ كأبعدىا عف الصكاب ثـ 
بكجكد أقكاؿ أخرل أصح كأقرب ، ال أقكؿ بأنَّو ييعدُّ تحريفنا ظاىرنا لمنص 

ا تحريفنا متعمَّدنا فيو                                                                       القرآني فحسب ، بؿ ييعدُّ أيضن
في الكجو الثاني بمعنى بنات لكط في قكلو  كٌجعىؿى الحيرم اإلناث

ٍف يىشىاء  ٍف يىشىاء ًإنىاثنا( جاء في تفسير قكلو تعالى : )يىيىبي ًلمى تعالى : )يىيىبي ًلمى
يىيىبي ًلمىف يىشىاء الذُّكيكرى } يىٍجعىؿي مىف يىشىاء ًْٗإنىاثنا كى نىاثنا كى ييـٍ ذيٍكرىاننا كىاً  كّْجي { أىٍك ييزى

ا ًإنَّوي عى  ًقيمن ( ييب لمف يشاء مف خمقو مف الكلد اإلناث دكف الذككر عى ًميـه قىًديره
، كييب لمف يشاء منيـ الذككر دكف اإلناث ، كييب لمف يشاء منيـ مف 

الكلد الذككر كاإلناث ، كيجعؿ مف يشاء عقيمنا
كمف المفسريف مف ضرب  (ِ)

ٍف يىشىاء ًإنىاثنا(  يعني بنات ليس فييـ  لذلؾ مثاالن  فقاؿ الكاحدم : )))يىيىبي ًلمى
يىيىبي ًلمىف يىشىاء  مكط عميو السبلـ لـ يكلد لو إالٌ ذكر ، كما كىب ل بنات ، )كى

( يعني البنيف ليس معيـ أنثى ، كإبراىي  ـ عميو السبلـ ، لـ يكلد لو إالٌ الذُّكيكرى
( يعني ييـٍ كّْجي ًقيمنا( ال يكلد لو  ذككر )أىٍك ييزى يىٍجعىؿي مىف يىشىاء عى اإلناث كالذككر )كى

                                                 

(
ٔ

                                                              ٕٙ٘/ٗ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٕ

                                                       ٗ٘/٘( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ 
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كىؤالء األنبياء الذيف ذيًكركا ضمف األقساـ األربعة ذيكركا  (ُ) كعيسى كيحيى((
عمى سبيؿ التمثيؿ ؛ لذلؾ قاؿ ابف الجكزم : ))كىذه األقساـ مكجكدة في 

نَّما ذكركا األنبياء تمثيبلن سائر الناس  لكاضح جدِّا كمما ال فمف ا (ِ) ((، كا 
خبلؼ فيو أنَّو سبحانو ذكر ىذه الحاالت األربع عمى أنَّيا عامَّة في جميع 
خمقو ، تشمميـ في كؿ زماف كمكاف ، كمف آدـ عميو السبلـ كحتى قياـ 
الساعة ، فقصر ىذا المعنى العاـ عمى أربعة منيـ ييعدُّ تحريفنا ظاىرنا  لداللة 

 مو .النص القرآني ، كىدمنا لعمك 
كقد بيَّنت في بحث لي بعنكاف : )مىًف( المكصكلة في القرآف الكريـ 

ة عمى العمكـ ، كليس ، أفَّ )مىًف( المكصكلة نكرة دالٌ ( ّ)بيف التعريؼ كالتنكير
كما ذىب النحاة ، كتبعيـ في ذلؾ المفسركف ، إلى أنَّيا معرفة دالة عمى 

 ا البحث : ، ككاف مف النتائج التي أسفر عنيا ىذ ميعىيَّف
أفَّ )الذم( كفركعيا مما ىك مبدكء بػ)اؿ( استعممت لمتعبير عف -ُ 

الذات ؛ لذلؾ جاز إظيار مكصكفيا ، أمَّا )مىف( فقد استعممت لمتعبير عف 
 الصفة ، لذلؾ لـز حذفو ، أم : لـز حذؼ مكصكفيا  

لما كاف المراد مف استعماؿ )مىًف( المكصكلة صفة المكصكؼ لـز -ِ
المراد منيا كؿ مف اتصؼ بيا ؛ كمف ىنا دلت عمى التنكير أف يككف 
 كالعمـك .

عندما كانت )مىًف( المكصػكلة تحمػؿ ىػذه الداللػة ، فػإٌف اسػتعماليا -ّ
ػػا فػػي تقريػػر قكاعػػد قرآنيػػة عامػػة ، تتعػػدل حػػدكد الزمػػاف كالمكػػاف ،  سػػيككف حتمن

ػػة  كىػذا مػػا ينسػجـ كطبيعػػة القػػرآف العالميػة كالشػػمكلية ، غيػػر المحصػكرة فػػي أيمَّ
ػػػػف(  ػػػة ، كفػػػي عصػػػر مػػػػف دكف عصػػػر ، كمػػػف ذلػػػؾ اسػػػتعماؿ )مى مػػػف دكف أيمَّ

                                                 

(
ٔ

                                                      ٓٙ/ٗ( اٌٛع١ط 

(
ٕ

                                                     ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 ( ٠ٕظش : وذاةٟ : ِٓ ِضاعُ إٌذاث                                                     
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ػػاء الػػذُّكيكرى المكصػػكلة فػػي  ػػف يىشى يىيىػػبي ًلمى ػػاء ًإنىاثنػػا كى ػػٍف يىشى قكلػػو تعػػالى : )يىيىػػبي ًلمى
ًميـه قىدً ْٗ} ا ًإنَّوي عى ًقيمن يىٍجعىؿي مىف يىشىاء عى نىاثنا كى ـٍ ذيٍكرىاننا كىاً  يي كّْجي ({ أىٍك ييزى   يره

ذكر أصحاب كتب الكجكه أفَّ اإلنسػاف جػاء فػي القػرآف اإلنساف : -ٕ
الكريـ عمى عشريف كجينا ىي :
 

مىػى األنسىػاًف ًحػيفه مّْػفى )اإلنساف بمعنى : آدـ ، كقكلو : -ُ ىىٍؿ أىتىى عى
ـٍ يىكيف شىٍيئنا مٍَّذكيكرنا مىٍقنىا ) { كقكلو تعالى : ُ(}اإلنساف : الدٍَّىًر لى لىقىٍد خى األنسىافى كى

ػػػف ًطيفو  ػػػافى ًمػػػف كقكلػػػو تعػػػالى : ) {ُِ(}المؤمنػػػكف : ًمػػػف سيػػػبللىةو مّْ مىػػػؽى األنسى خى
ارً  اؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى  {ُْ(}الرحمف : صى

مىٍقنىػػا األنسىػػافى )اإلنسػػاف بمعنػػى : كلػػد آدـ ، كقكلػػو تعػػالى : -ِ لىقىػػٍد خى كى
نىٍحفي أىٍقرىبي  ٍسًكسي ًبًو نىٍفسيوي كى ا تيكى ـي مى نىٍعمى ًريدً كى ٍبًؿ اٍلكى   {ُٔ(}ؽ : ًإلىٍيًو ًمٍف حى

اإلنساف يعني : ىشاـ بف المغيرة أك الكليػد بػف المغيػرة ، فػي قكلػو -ّ
مىٍقنىا األنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو تعالى : )  {ْ(}التيف : لىقىٍد خى
اإلنساف يعني : قرط بف عبد ا بف عمرك أبػك حيػاب ، فػي قكلػو -ْ
بًّْو لىكىنيكده ًإفَّ األنتعالى : )  {ٔ(}العاديات : سىافى ًلرى
كىػػبل ًإفَّ اإلنسػػاف يعنػػي : أبػػا جيػػؿ بػػف ىشػػاـ ، فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ٓ

  {ٔ(}العمؽ : األنسىافى لىيىٍطغىى
يىػػٍدعي اإلنسػػاف يعنػػي : النضػػر بػػف الحػػارث ، فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ٔ كى

كىافى اإًلنسى  ٍيًر كى كالن اإًلنسىافي ًبالشَّرّْ ديعىاءهي ًباٍلخى   {ُُ(}اإلسراء :افي عىجي
ثىػػػػًؿ اإلنسػػػػاف يعنػػػػي : برصيصػػػػا العابػػػػد ، فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى : )-ٕ كىمى

ػاؼي المَّػوى  نػؾى ًإنّْػي أىخى الشٍَّيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلؤلنسىػاًف اٍكفيػٍر فىمىمَّػا كىفىػرى قىػاؿى ًإنّْػي بىػًرمءه مّْ
 { ُٔ(}الحشر : رىبَّ اٍلعىالىًميفى 
ًإفَّ األنسىػػافى كرقػػاء فػػي قكلػػو تعػػالى  : )اإلنسػػاف يعنػػي : بػػديؿ بػػف -ٖ

 { ٔٔ(}الحج : لىكىفيكره 
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ًإفَّ األنسىػػافى اإلنسػػاف يعنػػي : أخػػنس بػػف شػػريؽ فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ٗ
ا ًمؽى ىىميكعن  {ُٗ(}المعارج : خي
يىػػػػا أىيُّيىػػػػا اإلنسػػػػاف يعنػػػػي : أيسػػػػيد بػػػػف خمػػػػؼ فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى : )-َُ

بّْؾى اٍلكىرً    {ٔ(}االنفطار : يـً األنسىافي مىا غىرَّؾى ًبرى
مىٍقنىػػػا اإلنسػػػاف يعنػػػي : كمػػػدة بػػػف أسػػػيد فػػػي قكلػػػو تعػػػالى  : )-ُُ لىقىػػػٍد خى

  {ْ(}البمد : األنسىافى ًفي كىبىدو 
يىػٍكـى اإلنساف يعنػي : عقبػة بػف أبػي معػيط فػي قكلػو  تعػالى :  )-ُِ كى

ػػعى  ػػٍذتي مى ٍيػػًو يىقيػػكؿي يىػػا لىٍيتىنًػػي اتَّخى مىػػى يىدى ـي عى ػػًبيبلن }يىعىػػضُّ الظَّػػاًل { يىػػا ِٕالرَّسيػػكًؿ سى
ًمػيبلن } ـٍ أىتًَّخػٍذ فيبلننػا خى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى ػاءًني ِٖكى ػًف الػذٍّْكًر بىٍعػدى ًإٍذ جى ػمًَّني عى { لىقىػٍد أىضى

ذيكالن  كىافى الشٍَّيطىافي ًلؤلنسىاًف خى  {ِٗ-ِٕ(}الفرقاف : كى
َـّ فىٍميىنظيًر األاإلنساف يعني : أبا طالب في قكلو تعالى : )-ُّ نسىافي ًم

ًمؽى   { ٓ(}الطارؽ : خي
قيتًػػػؿى اإلنسػػػاف يعنػػػي : عتبػػػة بػػػف أبػػػي ليػػػب فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )-ُْ

ػػػػػػا أىٍكفىػػػػػػرىهي  ػػػػػػافي مى ػػػػػػافي ًإلىػػػػػػى { كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )ُٕ(}عبس : األنسى فىٍميىنظيػػػػػػًر األنسى
                                            {ِْ(}عبس : طىعىاًموً 

ػػػبي عػػػدم بػػػف ربيعػػػة فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )اإلنسػػػاف يعنػػػي : -ُٓ أىيىٍحسى
 {ّ(}القيامة : األنسىافي أىلَّف نىٍجمىعى ًعظىامىوي 

فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى :  كقػػػػػاصاإلنسػػػػػاف يعنػػػػػي : سػػػػػعد بػػػػػف أبػػػػػي -ُٔ
ٍسننا)) ٍينىا األنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حي  {ٖ(}العنكبكت : كىكىصَّ

:  اإلنسػػػاف يعنػػػي : عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر فػػػي قكلػػػو تعػػػالى-ُٕ
ٍمميػػػػوي ) ػػػػعىٍتوي كيٍرىنػػػػا كىحى ػػػػوي كيٍرىنػػػػا كىكىضى مىتٍػػػػوي أيمُّ مى ػػػػاننا حى ٍيػػػػًو ًإٍحسى ػػػػافى ًبكىاًلدى ػػػػٍينىا األنسى كىكىصَّ

بىمىغى أىٍربىًعيفى سىنىةن قىاؿى رىبّْ أىٍكًزٍعنًػي أىٍف  تَّى ًإذىا بىمىغى أىشيدَّهي كى اليوي ثىبلثيكفى شىٍيرنا حى ًفصى كى
تىؾى الًَّتي  اهي كىأىٍصًمٍح أىٍشكيرى ًنٍعمى ا تىٍرضى اًلحن مىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىيَّ كىعى أىٍنعىٍمتى عى
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نّْػػي ًمػػفى اٍلميٍسػػًمًميفى  يَّتًػػي ًإنّْػػي تيٍبػػتي ًإلىٍيػػؾى كىاً  { كمػػا قػػاؿ ُٓ(}األحقاؼ : ًلػػي ًفػػي ذيرّْ
   الدامغاني ، أك أبك بكر الصديؽ كما قاؿ ابف الجكزم .

ذىآ أىٍنعىٍمنىػػا ف ربيعػػة فػػي قكلػػو تعػػالى : )اإلنسػػاف يعنػػي : عتبػػة بػػ-ُٖ كىاً 
ػػػافى يىؤيكسنا ذىا مىسَّػػػوي الشَّػػػرُّ كى اًنبًػػػًو كىاً  نىػػػأىل ًبجى ػػػاًف أىٍعػػػرىضى كى مىػػػى اإًلنسى (}اإلسػػػراء : عى

لىًئٍف أىذىٍقنىا اإًلٍنسىافى ًمنَّا رىٍحمىةن ثيَـّ نىزىٍعنىاىىػا ًمٍنػوي ًإنَّػوي لىيىئيػكسه { كقكلو تعالى : )ّٖ كى
 {ٗ(}ىكد : كره كىفي 

ـٍ اإلنساف يعني : أبي بػف خمػؼ الجمحػي فػي قكلػو تعػالى : )-ُٗ لىػ أىكى
بًػيفه } ًصػيـه مُّ مىٍقنىاهي ًمف نٍُّطفىةو فىًإذىا ىيػكى خى ػثىبلن ٕٕيىرى األنسىافي أىنَّا خى ػرىبى لىنىػا مى { كىضى

ًمػػيـه } ـى كىًىػيى رى ػٍف ييٍحيًػػي اٍلًعظىػػا ٍمقىػػوي قىػػاؿى مى نىًسػيى خى ػػأىىىا { قيػػٍؿ يي ٖٕكى ٍحًيييىػا الَّػػًذم أىنشى
ًميـه  ٍمؽو عى ؿى مىرَّةو كىىيكى ًبكيؿّْ خى                         {ٕٗ-ٕٕ(}يس : أىكَّ

فىأىمَّػا األنسىػافي اإلنساف يعني : أمية بػف خمػؼ فػي قكلػو تعػالى : )-َِ
بّْي أىٍكرىمىفً  نىعَّمىوي فىيىقيكؿي رى بُّوي فىأىٍكرىمىوي كى ا اٍبتىبلهي رى { كقكلػو تعػالى ُٓ(}الفجػر : ًإذىا مى

ًئذو يىتىذىكَّري األنسىافي كىأىنَّى لىوي الذٍّْكرىل: ) ـى يىٍكمى يىنَّ ًئذو ًبجى   (ُ){ِّ(}الفجر : كىًجيءى يىٍكمى
ال يممػػؾ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه أٌم دليػػؿ كػػاف عمػػى أفَّ اإلنسػػاف جػػاء 

كؿ ىػذه عمى الكجػكه المػذككرة سػكل الرجػكع إلػى أسػباب النػزكؿ ، كأسػباب النػز 
التي رجعكا إلييا أغمبيا ال سند ليا ، بػؿ ىػي مجػرد أقػكاؿ قيػؿ بيػا فػي بعػض 

ػػ ال تنػػزؿ بحكػػـ يخػػٌص لتفسػػير ، كىػػي حتػػى لػػك صػػحت كتػػب ا ف نزلػػت فيػػو ، مى
ػػا بحكػػـ عػػاـٌ  تشػػممو كتشػػمؿ بنػػي جنسػػو ؛ لتكػػكف أحكػػاـ القػػرآف  بػػؿ تنػػزؿ دائمن
زمػػػاف كمكػػػاف حتػػػى قيػػػاـ  النػػػاس فػػػي كػػػؿٌ  ة تعنػػػي كػػػؿٌ الكػػػريـ كتشػػػريعاتو عاٌمػػػ

ػػػ السػػػاعة ، كلػػػك أريػػػد أف تنػػػزؿ بحكػػػـ تخػػػٌص  و بالػػػذكر ، تٍ مػػػف نزلػػػت فيػػػو لخصَّ
مىٍقػتي كىًحيػدنا }كقكلو تعالى : ) مىٍف خى ػاالن مٍَّمػديكدنا }ُُذىٍرًني كى عىٍمػتي لىػوي مى { ُِ{ كىجى
بىًنيفى شيييكدنا } مىيَّدتُّ لىوي تىٍمًييػدنا }ُّكى ػعي أىفٍ ُْ{ كى َـّ يىٍطمى { كىػبل ًإنَّػوي ُٓأىًزيػدى } { ثيػ

                                                 

(
ٔ

-2ٙٚاٌٛجةٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص  ٗٓٔ-ٔٓٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمةشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص 

  ٖ٘-ٕٖ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٘ٙ-ٕٙٚٔض٘ج األع١ٓ ص  2ٔ
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ًنيػػدنا } ػػعيكدنأُكىػػافى اليىاًتنىػػا عى ػػأيٍرًىقيوي صى كقكلػػو تعػػالى :  {ُٕ-ُُ(}المدثر : { سى
لَّى }) تىكى اءهي األٍعمىى }ُعىبىسى كى ا ييػٍدًريؾى لىعىمَّػوي يىزَّكَّػى }ِ{ أىف جى مى { أىٍك يىػذَّكَّري ّ{ كى

تىبَّ عالى : )كقكلو ت {ْ-ُ(}عبس : فىتىنفىعىوي الذٍّْكرىل (}المسد تىبٍَّت يىدىا أىًبي لىيىبو كى
فاإلنسػػػاف أينمػػػا كرد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ أريػػػد بػػػو جػػػنس اإلنسػػػاف كالحكػػػـ  {ُ: 

المبلـز لو حكـ عػاـ ال حكػـ خػاص ، كىػذا مػا نمحظػو فيمػا يػأتي بكضػكح فػي 
 .شكاىد الكجكه المنسكبة إلى اإلنساف 

ىىػٍؿ )ى آدـ في قكلو تعػالى : فقد جعمكا اإلنساف في الكجو األكؿ بمعن
ػػٍذكيكرنا ػػٍيئنا مَّ ـٍ يىكيػػف شى ػػفى الػػدٍَّىًر لىػػ ػػاًف ًحػػيفه مّْ مىػػى األنسى ـى ال يكػػكف المػػراد  (أىتىػػى عى كًلػػ

جنس اإلنساف ؟! فابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ اإلنساف ىنا بمعنى 
و آدـ عميػػو قػػاؿ فػػي تفسػػيره : ))فػػي ىػػذا اإلنسػػاف قػػكالف ، أحػػدىما : أنَّػػ (ُ)آدـ

كالثاني : أنَّػو جميػع النػاس ، ركم عػف ابػف عبػاس كجػريج ، فعمػى ...  السبلـ
ىػػػػذا يكػػػػكف اإلنسػػػػاف اسػػػػـ جػػػػنس ، كيكػػػػكف الحػػػػيف زمػػػػاف ككنػػػػو نطفػػػػة كعمقػػػػة 

أم : ىؿ ...  كقاؿ ابف عاشكر : ))كتعريؼ اإلنساف لبلستغراؽ (ِ) كمضغة((
ػػؿ مػػف  كالحػػيف...  أتػػى عمػػى كػػؿ إنسػػاف حػػيفه كػػاف فيػػو معػػدكمنا : مقػػدار ميجمى
كىػػػذا ىػػػك المعنػػػى المػػػراد ؛ ألنَّػػػو (ّ) الزمػػػاف ييطمػػػؽ عمػػػى سػػػاعة كعمػػػى أكثػػػر((

سػػػبحانو مػػػا أراد أف يمػػػفَّ بيػػػذه النعمػػػة نعمػػػة الكجػػػكد مػػػف العػػػدـ عمػػػى شػػػخص 
  . وبعينو ، بؿ عمى الجنس البشرم كمٌ 

ػػا بمعنػػى آدـ فػػي قكلػػو : ) مىٍقنىػػا األنسىػػافى ًمػػف كجعمػػكه أيضن لىقىػػٍد خى سيػػبللىةو كى
ا أف يككف كلد آدـ ، كالمعنػى : ))كلقػد  {ُِ(}المؤمنكف : مّْف ًطيفو  كجاز أيضن

مػؽ  خمقنا ابف آدـ مف سبللة آدـ ، كىي صفة مائو ، كآدـ ىك الطيف ؛ ألنَّػو خي
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 . ٕٙ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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626 

 

عمػػى الػػرغـ مػػف تعيينػػو  (ِ)كىػػذا مػػا أجػػازه ابػػف الجػػكزم فػػي تفسػػيره  (ُ) منػػو((
  (ّ)المعنى األكؿ في النزىة

فؽ أىؿ الكجكه كأىؿ التفسػير عمػى أفَّ اإلنسػاف أريػد بػو آدـ فػي كقد ات
ػػػػارً قكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػاؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى ػػػػافى ًمػػػػف صى مىػػػػؽى األنسى ىػػػػذا  {ُْ(}الرحمف : خى

باعتبار األصؿ ، فػالمراد بػو كلػد آدـ ؛ ألنَّيػـ ىػـ المخػاطبكف ، كمػع ذلػؾ فمػك 
ا لئلنسػػاف ، ألفَّ اإلنسػػاف أف يكػػكف كجينػػ تعػػيَّف كصػػحَّ أنَّػػو يعنػػي آدـ فػػبل يصػػحٌ 

اسـ جنس ييطمىؽ عمى آدـ كعمى كؿ مف كاف مف نسمو ، فيك لفظ عاـ ، كآدـ 
كمػػف المعمػػكـ أفَّ المفػػظ الخػػاص يكصػػؼ بػػالمفظ العػػاـ كال يصػػح لفػػظ خػػاص ، 

،  العكػػس ؛ ألفَّ الخػػاص ينػػدرج تحػػت العػػاـ ، كال ينػػدرج العػػاـ تحػػت الخػػاص
المعبّْػػر عنػػو مػػف دكف  وكشخصػػو لجػػاء بمفظػػكلػػك أراد آدـ عميػػو السػػبلـ بعينػػو 

ػػػػا كىآؿى غيػػػره ، كمػػػا جػػػاء ىػػػذا فػػػػي قكلػػػو تعػػػالى : ) نيكحن ـى كى ًإفَّ المٌػػػوى اٍصػػػطىفىى آدى
مىػى اٍلعىػالىًميفى  ـى كىآؿى ًعٍمرىافى عى ثىػؿى { كقكلػو تعػالى : )ّّ(}آؿ عمػراف : ًإٍبرىاًىي ًإفَّ مى

مىقىوي ًمف ـى خى ثىًؿ آدى َـّ قىػاؿى لىػوي كيػف فىيىكيػكفي  ًعيسىى ًعندى الٌمًو كىمى (}آؿ عمػراف : تيرىابو ثًػ
ـٍ نىًجػػٍد لىػػوي كقكلػػو تعػػالى : ){ ٗٓ} {ٗٓ لىػػ ـى ًمػػف قىٍبػػؿي فىنىًسػػيى كى ًيػػٍدنىا ًإلىػػى آدى لىقىػػٍد عى كى
 { ُُٓ(}طو : عىٍزمنا

بمعنػى كلػد آدـ ، فػي قكلػو تعػالى : فػي الكجػو الثػاني كجعمكا اإلنسػاف 
ػػا) مىٍقنىػػا األنسى لىقىػػٍد خى ٍبػػًؿ كى نىٍحػػفي أىٍقػػرىبي ًإلىٍيػػًو ًمػػٍف حى ٍسػػًكسي بًػػًو نىٍفسيػػوي كى ػػا تيكى ـي مى نىٍعمىػػ فى كى

ًريدً   كىذا ىك معناه أينما كرد في القرآف الكريـ . {ُٔ(}ؽ : اٍلكى
كجعمػػػكه فػػػي الكجػػػو الثالػػػث بمعنػػػى : ىشػػػاـ بػػػف المغيػػػرة أك الكليػػػد بػػػف 

ػػاالمغيػػرة ، فػػي قكلػػو تعػػالى : ) مىٍقنىػػا األنسى ػػًف تىٍقػػًكيـو لىقىػػٍد خى { ْ(}التيف : فى ًفػػي أىٍحسى
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ا ابف الجػكزم فػي النزىػة كىػذا الكجػو ىػك ممػا تعػددت فيػو  (ُ)كىذا ما قالو أيضن
: ))كفػي المػراد باإلنسػاف  ابف الجكزم نفسو في تفسػير ىػذه اآليػة قاؿ األقكاؿ 

قالو ابف عباس ، كالثػاني ، ىا ىنا خمسة أقكاؿ ، أحدىما : أنَّو كمدة بف أسيد 
أنىو الكليد بف المغيرة  ، كالثالث : أنَّو أبك جيػؿ ، كالرابػع : أنَّػو عتبػة كشػيبة  :

، حكاىمػػػا المػػػاكردم، كالخػػػامس : أنَّػػػو اسػػػـ جػػػنس ، كىػػػذا مػػػذىب كثيػػػر مػػػف 
ٍسف الخمػؽ عمػى ىػؤالء ؟! كغيػرىـ مػف  (ِ) المفسريف(( أيصح أكى يعقؿ قصر حي

أليس المػراد جػنس اإلنسػاف ؟! الناس أليسكا كذلؾ ؟! يا سبحاف ا ما ىذا ؟! 
 (ّ)كىػك منكػب عمػى كجيػو غيػر اإلنسػػاف(( )ألنَّػو لػيس شػيء مػف الحيػكاف إالٌ )

كثمػػة دليػػؿ دامػػغ عمػػى أفَّ المػػراد مػػف اإلنسػػاف ىنػػا جػػنس اإلنسػػاف ، كىػػك أنَّػػو 
لىقىػػػٍد اسػػػتثنى مػػػف ىػػػذا اإلنسػػػاف المػػػؤمنيف فاآليػػػة كاردة ضػػػمف قكلػػػو تعػػػالى  : )

ػػػافى ًفػػػ مىٍقنىػػػا األنسى ػػػًف تىٍقػػػًكيـو }خى ػػػاًفًميفى }ْي أىٍحسى دىٍدنىػػػاهي أىٍسػػػفىؿى سى َـّ رى  الَّػػػًذيفى { ًإالٌ ٓ{ ثيػػػ
ٍمنيػػكفو  ٍيػػري مى ـٍ أىٍجػػره غى اًت فىمىييػػ ػػاًلحى ًمميػػكا الصَّ نيػػكا كىعى  { فكيػػؼ يصػػحٌ ٔ-ْ(}التيف : آمى

 شػػػاـ بػػػف المغيػػػرة أسػػػفؿ سػػػافميف إالٌ أف يكػػػكف المػػػراد أك التقػػػدير : لقػػػد رددنػػػا ى
فكيػػؼ يصػػح اسػػتثناء جمػػع مػػف كاحػػد ؟! فالمسػػتثنى ال بػػد مػػف أف المػػؤمنيف ، 

الطػبلب  تثنى منو ، فػبل يصػح أف يقػاؿ مػثبلن : نجػح زيػد إالٌ يككف بعض المس
لػػذا كجػػب أف يكػػكف المػػراد مػػف المسػػتثنى منػػو كىػػك اإلنسػػاف جػػنس اإلنسػػاف ؛ 

   مف ىذا الجنس كمف الحكـ المذككر استثناء المؤمنيف  ليصحٌ 
اإلنساف في الكجو الرابع بمعنى : قرط بػف عبػد ا بػف عمػرك كجعمكا 

بّْػًو لىكىنيػكده أبي حياب ، في قكلو تعػالى : ) ( قػاؿ ابػف الجػكزم فػي ًإفَّ األنسىػافى ًلرى
تفسػػػيره : ))كاإلنسػػػاف ىػػػا ىنػػػا الكػػػافر ، قػػػاؿ الضػػػحاؾ : نزلػػػت فػػػي الكليػػػد بػػػف 

عمػػػرك بػػػف نكفػػػؿ  المغيػػػرة ، كقػػػاؿ مقاتػػػؿ : نزلػػػت  فػػػي قػػػرط بػػػف عبػػػد ا بػػػف
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عمػػى أفَّ لفػػظ اإلنسػػاف فػػي ىػػذه اآليػػة ال  ككػػبلـ ابػػف الجػػكزم يػػدؿٌ  (ُ) القرشػي((
مىف نزلػت بسػببو اآليػة ، بػؿ يعنيػو كتعنػى كػؿ مػف كػاف عمػى شػاكمتو ،  يخٌص 

قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر : ))كالكنػػػكد كصػػػؼ مػػػف أمثمػػػة المبالغػػػة مػػػف )كىنىػػػدى( كلغػػػات 
ر كربيعػػة : الكفػػكر بالنعمػػة ، العػػرب مختمفػػة فػػي معنػػاه ، فيػػك فػػي لغػػة  مضػػ

كبمغػػة كنانػػة : البخيػػؿ ، كفػػي لغػػة كنػػدة كحضػػرمكت : العاصػػي ، كالمعنػػى : 
ى تفػاكت فيػو ، كال كىذا عارض يعرض لكؿ إنساف عمػ...  لشديد الكفراف با

األنبياء ككيمَّؿ أىؿ الصبلح ؛ ألنَّو عارض ينشأ عف إيثار المػرء  يسمـ منو إالٌ 
المراقبػػة النفسػية كتػػذٌكر حػؽ غيػػره ؛  الجبمػػة ال تدفعػو إالٌ كىػك أمػػر فػي نفسػو ، 

ميػػؽ ...  كلػذلؾ قػػد يػػذىؿ كينسػػى حػػؽ غيػػره كاألنفػس متفاكتػػة فػػي تمكػػف ىػػذا الخي
  (ِ)منيا ، كالعزائـ متفاكتة في استطاعة مغالبتو(( 

فمفػػػظ اإلنسػػػاف اسػػػـ جػػػنس ، يسػػػتعمؿ لمتعبيػػػر عػػػف طبػػػع الجػػػنس فػػػي 
يعنػػػي أفػػػراد الجػػػنس عمػػػى سػػػبيؿ االستقصػػػاء  األصػػػؿ ، أم : أفَّ اسػػػتعمالو ال

نَّما يعنييـ عمى العمكـ كاألكثرية                                   كاالستغراؽ فردنا فردنا ، كا 
كجعمكا اإلنساف في الكجو الخامس بمعنى أبي جيؿ في قكلو تعالى : 

ػػا أفَّ ىػػذه ىػػي طبيعػػةكىػػبل ًإفَّ األنسىػػافى لىيىٍطغىػػى) اإلنسػػاف بصػػفة  ( كالمػػراد أيضن
مف رحـ ربي ، قاؿ ابف عاشػكر  ؿ عمى الطغياف إذا استغنى ، إالٌ عامة مجبك 

: ))كالتعريػػؼ فػػي اإلنسػػاف لمجػػنس ، أم : مػػف  طبػػع اإلنسػػاف أف يطغػػى إذا 
: أغمػػػب فػػػي نفسػػػو االسػػػتغناء ، كالػػػبلـ مفيػػػدة االسػػػتغراؽ العرفػػػي ، أم  أحػػػٌس 

ميقيو أ الناس في ذلؾ الزماف إالٌ    (ّ) ك ًدينو((مف عصمو خي
كجعمكا اإلنساف في الكجو السادس بمعنى : النضر بف الحارث ، فػي 

ػػػػػػػافي قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : ) ػػػػػػػافى اإًلنسى كى ٍيًر كى ػػػػػػػاءهي بًػػػػػػػاٍلخى ػػػػػػػافي ًبالشَّػػػػػػػرّْ ديعى يىػػػػػػػٍدعي اإًلنسى كى
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كالن  كىذا الكجو مختمؽ كاألكجو السابقة ، كالدليؿ عمى ذلؾ  {ُُ(}اإلسراء :عىجي
ف فػػػي النزىػػػة جعػػػؿ اإلنسػػػاف فػػػي ىػػػذه اآليػػػة بمعنػػػى أٌف ابػػػف لجػػػكزم الػػػذم عػػػيَّ 

قػػاؿ فػػي تفسػػيره : ))فػػي المػػراد باإلنسػػاف ىػػا ىنػػا ثبلثػػة  (ُ)النضػػر بػػف الحػػارث
أقكاؿ ، أحدىا أنَّػو اسػـ جػنس يػراد بػو النػاس ، كالثػاني : آدـ اكتفػى بػذكره مػف 

فالكجػو الػذم قػاؿ بػو فػي بػاب  (ِ) ذكر كلػده ، كالثالػث : النضػر بػف الحػارث((
 لكجكه أبطمو في باب التفسير ا

كجعمػػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو السػػابع بمعنػػى برصيصػػا العابػػد فػػي قكلػػو 
نػؾى تعالى : ) ثىًؿ الشٍَّيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلؤلنسىاًف اٍكفيٍر فىمىمَّػا كىفىػرى قىػاؿى ًإنّْػي بىػًرمءه مّْ ( كىمى

الػػذم عيَّنػػو كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أفَّ ابػػف الجػػكزم ابقة ، كىػػذا الكجػػو كاألكجػػو السػػ
قػػاؿ فػػي تفسػػيره : ))فيػػو قػػكالف ، أحػػدىما : أنَّػػو مثػػؿ ضػػربو ا  (ّ)فػػي النزىػػة

لمكافر فػي طاعػة الشػيطاف ، كىػك عػاـ فػي جميػع النػاس ، كالثػاني : أنَّػو مثػؿ 
  (ْ)ضربو ا لشخص معيَّف((

كجعمػػػكا اإلنسػػػاف فػػػي الكجػػػو الثػػػامف بمعنػػػى بػػػديؿ بػػػف كرقػػػاء فػػػي قكلػػػو 
( كيكفي لبلستدالؿ عمى بطبلف ىذا الكجو أفَّ ابف ألنسىافى لىكىفيكره ًإفَّ اتعالى : )

قػػػاؿ فػػػي  (ٓ)الجػػػكزم الػػػذم عػػػيَّف فػػػي النزىػػػة جعػػػؿ اإلنسػػػاف بػػػالمعنى المػػػذككر
ػػػػػافى لىكىفيػػػػػكره تفسػػػػػيره : ))) لكفػػػػػكر لػػػػػنعـ ا ؛ إذ لػػػػػـ ا( يعنػػػػػي المشػػػػػرؾ ًإفَّ األنسى

ا في باب التفسير  فالكجو الذم أثبتو في باب الكجكه  أبطم (ٔ)ده((يكحٌ   و أيضن
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كجعمكا اإلنساف في الكجو التاسع بمعنػى األخػنس بػف شػريؽ فػي قكلػو 
ػػاتعػػالى : ) ًمػػؽى ىىميكعن ( كىػػذا الكجػػو الػػذم جعمػػو ابػػف الجػػكزم فػػي ًإفَّ األنسىػػافى خي

 جعمو في تفسيره بمعنى : أمية بف خمػؼ (ُ)النزىة  بمعنى األخنس بف شريؽ 
ىػػػذا الشػػػاىد القرآنػػػي :  ))فػػػالمراد باإلنسػػػاف  قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر فػػػي (ِ)الجمحػػػي

{ أىف ٔكىػػبل ًإفَّ األنسىػػافى لىيىٍطغىػػى }جػػنس اإلنسػػاف ال فػػرد ميعىػػيَّف كقكلػػو تعػػالى : )
ًمؽى األنسىػافي ًمػفٍ كقكلو تعالى : ) {ٕ-ٔ(}العمؽ : رَّآهي اٍستىٍغنىى ؿ خي (}األنبيػاء عىجى

الكجػػػو سػػػياؽ اآليػػػة نفسػػػيا الػػػذم  كأكبػػػر دليػػػؿ عمػػػى  بطػػػبلف ىػػػذا (ّ)(({ّٕ: 
يكجب جعؿ اإلنساف بمعنى جنس اإلنساف ، فيذا الشاىد كارد في قكلو تعػالى  

ًمؽى ىىميكعنا }):  كعنا }ًُٗإفَّ األنسىافى خي زي ٍيري َِ{ ًإذىا مىسَّوي الشَّرُّ جى ذىا مىسَّوي اٍلخى { كىاً 
ػػا } نيكعن ػػمّْيفى }{ ًإالٌ ُِمى ـٍ عى ِِ اٍلميصى ـٍ دىاًئميكفى { الَّػػًذيفى ىيػػ ػػبلًتًي (}المعػػارج : مىػػى صى

مّْيفى ًإالٌ { فقكلو تعالى : )ِّ-ُٗ ( مستثنى كالمستثنى منو قكلػو تعػالى :  اٍلميصى
ػػػافى )) ( كالمسػػػتثنى جمػػػع ، فكيػػػؼ يصػػػح جعػػػؿ المسػػػتثنى منػػػو بمعنػػػى ًإفَّ األنسى

شخص بعينو ؟! فكيؼ يصح استثناء جمع مف كاحػد ؟! فالمسػتثنى ال بػد مػف 
ا مف المستثنى منو .  أف يككف بع  ضن

كجعمػػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو العاشػػر بمعنػػى : أسػػيد بػػف خمػػؼ فػػي قكلػػو 
بّْػػػؾى اٍلكىًريـً تعػػػالى : ) ػػػرَّؾى ًبرى ػػػا غى ػػػافي مى كمػػػا قػػػػاؿ  {ٔ(}االنفطػػػار : يىػػػا أىيُّيىػػػا األنسى
، أك أبػػي بػػف خمػػؼ (ٓ)، أك كمػػدة بػػف أسػػيد كمػػا قػػاؿ ابػػف الجػػكزم  (ْ)الػػدامغاني

فأنػػت تػػرل أفَّ ىػػذا الكجػػو ضػػاع فػػي كتػػب  (ٔ)الجمحػػي كمػػا قػػاؿ الفيركزآبػػادم 

                                                 

(
ٔ

 .ٖٙ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 . 4ٔٔ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 ٗ٘ٔ/4ٕ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٗ

 .2ٓ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
٘

 .ٗٙ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٙ

 .ٖٗ/ٌٕذ١١ّض ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ ا
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؛ ألفَّ اإلنساف فػي ىػذه اآليػة كأينمػا كرد فػي القػرآف الكػريـ يعنػي نفسيا الكجكه 
اإلنساف بعينو ، كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف جعمو بمعنى كمدة بف أسػيد فػي 

ىػذه اآليػة بقكلػو : ))فيػو أربعػة أقػكاؿ : ، أحػدىا : فسَّػر اإلنسػاف فػي  (ُ)النزىػة
أنَّو عني بو أبك األشديف ، كالثاني : أنَّو الكليد بف المغيرة ، كالثالث : أنَّو أبي 

فػػػبل يعقػػػؿ كال يصػػػح قصػػػر  (ِ) بػػػف خمػػػؼ ، كالرابػػػع : أنَّػػػو أشػػػار إلػػػى الكػػػافر((
بؽ عمى كؿ بصفة تنط ؼى صً اإلنساف عمى شخص بعينو ، ألفَّ اإلنساف ىنا كي 

كػافر ، كالمعنػػى كمػػا قػػاؿ الطبػػرم : ))يػػا أييػػا اإلنسػػاف الكػػافر أٌم شػػيء غػػرؾ 
أم : قػد أريػد مػف اإلنسػاف اإلنسػاف بعينػو كجػاء كصػفو بالكػافر مػف  (ّ)بربؾ((
بّْؾى اٍلكىًريـً قكلو : )   (مىا غىرَّؾى ًبرى

كمػدة بػف أسػيد فػي كجعمكا اإلنسػاف فػي الكجػو الحػادم عشػر بمعنػى : 
مىٍقنىا األنسىافى ًفي كىبىدو عالى  : )قكلو ت  (ْ)( كما قاؿ الدامغاني كالفيركزآبادملىقىٍد خى

قػػػػاؿ  (ٓ)كبمعنػػػػى الحػػػػارث بػػػػف عمػػػػرك كمػػػػا قػػػػاؿ ابػػػػف الجػػػػكزم (ْ)كالفيركزآبػػػػادم
مىٍقنىػػا األنسىػػافى ًفػػي كىبىػػدو  الطبػػرم : ))كقكلػػو كىػػذا ىػػك جػػكاب القسػػـ ،  ( لىقىػػٍد خى

كاختمػؼ أىػؿ التأكيػؿ فػي تأكيػؿ ذلػؾ ، فقػاؿ بعضػيـ : معنػاه : لقػد خمقنػا ابػػف 
 مكابػدنا أمػر الػدنيا كاآلخػرة ... ال ييمقى ابػف آدـ إالٌ  بصى آدـ في شدة كعناء كنى 

ًمػؽ خٍمقنػا لػـ نىخمػؽ خمقىػو شػيئنا...  لػـ يخمػؽ ا خمقنػا يكابػد ...  كقاؿ بعضيـ خي
كقػاؿ آخػركف : ...  يكابػد مصػائب الػدنيا كشػدائد اآلخػرة...  بػف آدـما يكابد ا

ًمػػػؽ منتصػػػبنا معتػػػدؿ القامػػػة عػػػف ابػػػف عبػػػاس قػػػاؿ : فػػػي ...  معنػػػى ذلػػػؾ أٌنػػػوى خي
حػػدثنا عبيػػد ، قػػاؿ : سػػمعتي الضػػحاؾ يقػػكؿ ... كيقػػاؿ : فػػي شػػدة، انتصػػاب 

                                                 

(
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 .ٗٙ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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  ٕ٘ٔ/2( صاد اٌّغ١ش 
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 .  4ٓٔ/ٖٓ( جاِع اٌت١اْ  
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(
٘
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ًمػؽ منتصػبنا عمػى رجمػيف ، لػـ تخمػؽ دابػة عمػى ( ًفي كىبىدو في قكلو ) ...  خمقػوخي
ًمػػؽ فػػي السػػماء كأقػػكل األقػػكاؿ فػػي ...  كقػػاؿ آخػػركف : بػػؿ معنػػى ذلػػؾ : أنَّػػو خي

ًمػػؽ يكابػػد األمػػكر كيع لجيػػا ، اذلػػؾ بالصػػكاب قػػكؿ مػػف قػػاؿ : معنػػى ذلػػؾ أنَّػػو خي
نَّما قمنا ذلؾ أكلػى بالصػكاب ؛ ألفَّ ذلػؾ ( ًفي كىبىدو فقكلو ) معناه : في شدة ،  كا 

    (ُ) معاني الكىبىد((ىك المعركؼ في كبلـ العرب مف 
كأصػػػحاب كتػػػب الكجػػػكه لػػػيس لػػػدييـ أم دليػػػؿ كػػػاف كأٌم مسػػػكغ كػػػاف  
اسػتنادىـ إلػى مجػرد أقػكاؿ قيمػت فػي  اإلنساف بمعنػى فػبلف بػف فػبلف إالٌ لجعؿ 

تفسير مقاتؿ لقكلو تعالى  ال سند ليا البتة ، مف ذلؾ مثبلن  بعض كتب التفسير
مىٍقنىػػا األنسىػػافى ًفػػي ):  ػػا ، كذلػػؾ أفَّ ا تبػػارؾ كتعػػالى كىبىػػدو لىقىػػٍد خى ( ))منتصػػبنا قائمن

خمؽ كؿ شيء عمى أربع قكائـ غيػر ابػف آدـ يمشػي عمػى رجمػيف ، نزلػت ىػذه 
كىػذا مجػرد  (ِ) اآلية في الحارث بف عمرك بف نكفػؿ بػف عبػد منػاؼ القرشػي((

فبل يصح االسػتناد إليػو لجعػؿ اإلنسػاف بمعنػى  قكؿ ال سند لو ، حتى لك صحٌ 
نزلػت فيػػو اآليػة ، ألفَّ المػػراد جػنس اإلنسػاف كىػػذا مفيػكـ مػػف الحكػـ الػػذم  مػف

 أسند إليػو ، كىػك خمقػو منتصػبنا كىػي صػفة عامػة تشػمؿ كػؿ إنسػاف فػبل يصػحٌ 
نزلت ىػذه قصرىا عمى شخص بعينو ، لذلؾ كجدنا مقاتؿ نفسو الذم قاؿ : ))

قبػؿ ذلػػؾ قػاؿ  اآليػة فػي الحػارث بػف عمػرك بػف نكفػؿ بػف عبػد منػاؼ القرشػي((
))كذلػػؾ أفَّ ا تبػػارؾ كتعػػالى خمػػؽ كػػؿ شػػيء عمػػى أربػػع قػػكائـ غيػػر ابػػف آدـ 

يجعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى : الحػػارث بػػف عمػػرك ، بػػؿ  ـمػػ(( فى يمشػػي عمػػى رجمػػيف
  جعمو بمعنى ابف آدـ .  

كجعمكا اإلنساف في الكجو الثاني عشػر بمعنػى : عقبػة بػف أبػي معػيط 
ػػػافى الشَّػػػيٍ فػػػي قكلػػػو  تعػػػالى :  ) كى ػػػذيكالن كى ػػػاًف خى كالمػػػراد  {ِٗ(}الفرقاف : طىافي ًلؤلنسى

جػػنس اإلنسػػاف الػػذم يطيػػع الشػػيطاف ، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ ابػػف الجػػكزم الػػذم 
                                                 

(
ٔ

 .  2ٖٗ/ٗٚاٌىشاف  24ٕ/٠ٕٚٗظش : اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ  ٕٓٗ-2ٖٕ/ٖٓ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 . 2٘ٗ/ٖ( دفغ١ش ِمادً 
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جعمػػو بمعنػػى (ُ)عػػيَّف جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى : عقبػػة بػػف أبػػي معػػيط فػػي النزىػػة
فالكجػػو الػػذم اثبتػػو فػػي بػػاب الكجػػكه أبطمػػو فػػي  (ِ)اإلنسػػاف الكػػافر فػػي تفسػػيره 

 تفسيرباب ال
كجعمكا اإلنساف في الكجو الثالث عشر بمعنػى : أبػي طالػب فػي قكلػو 

ًمػػػؽى تعػػػالى : ) َـّ خي ػػػافي ًمػػػ ػػػاء دىاًفؽو  فىٍميىنظيػػػًر األنسى ًمػػػؽى ًمػػػف مَّ { ٔ-ٓ(}الطػػػارؽ : خي
أييعقؿ أفَّ الخطاب في ىػذه اآليػة مكجػو إلػى أبػي طالػب كحػده مػف دكف البشػر 

ًمػػؽ مػػف ىػػذا المػػاء الػػدافؽ الميػػيف ليتػػذكر  ؟! ألػػيس المػػراد جػػنس اإلنسػػاف أنَّػػو خي
اإلنساف قدرة ا ، كليعتبر كيتكاضع ؟! كال سيما المكذب بالبعث ، كليذا قػاؿ 
الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))فمينظر اإلنساف المكذب بالبعث بعػد الممػات 

حتى إفَّ ابف الجػكزم الػذم  (ّ) المنكر قدرة ا تعالى عمى إحيائو بعد مماتو((
ف جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى أبػػي طالػػب فػػي النزىػػة ليجعمػػو كجينػػا لػػو فػػي قكلػػو عػػيَّ 

ًمػػؽى )تعػػالى :  َـّ خي لػػـ يػػذكر ىػػذا فػػي تفسػػيره ، بػػؿ جعػػؿ  (ْ)(فىٍميىنظيػػًر األنسىػػافي ًمػػ
                                                 (ٓ)اإلنساف في اآلية بمعنى اإلنساف

ع عشػر بمعنػى : عتبػة بػف أبػي ليػب كجعمكا اإلنساف فػي الكجػو الرابػ 
ا أىٍكفىرىهي في قكلو تعالى : ) فىٍميىنظيػًر األنسىػافي ًإلىػى ( كقكلو تعالى : )قيًتؿى األنسىافي مى

( كالمراد جػنس اإلنسػاف ال شػخص بعينػو ، كبيػذا فسَّػره الطبػرم فقػاؿ : طىعىاًموً 
 إلى طعامو ))يقكؿ تعالى ذكره : فمينظر ىذا اإلنساف الكافر المنكر تكحيد ا

ػا أىٍكفىػرىهي كقاؿ ابف عاشػكر فػي قكلػو تعػالى : ) (ٔ) كيؼ ديبّْر(( ( : قيتًػؿى األنسىػافي مى

                                                 

(
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  ٗٙ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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))كتعريػػؼ اإلنسػػاف يجػػكز أف يكػػكف التعريػػؼ المسػػمى تعريػػؼ الجػػنس ، فيفيػػد 
اسػػتغراؽ جميػػع أفػػراد الجػػنس ، كىػػك اسػػتغراؽ حقيقػػي ، كقػػد يػػراد بػػو اسػػتغراؽ 

، فتكلَّػػد بصػػيغة االسػػتغراؽ ادعػػاء لعػػدـ االعتػػداد معظػػـ األفػػراد بحسػػب القػػرائف 
بالقميؿ مف األفراد ، كيسمى االستغراؽ العرفي في اصطبلح عمماء المعاني ، 

فػػػإفَّ ...  كيسػػػمى العػػػاـ المػػػراد بػػػو الخصػػػكص فػػػي اصػػػطبلح عممػػػاء األصػػػكؿ
كاألحكػػػػاـ التػػػػي ييحكػػػػـ بيػػػػا عمػػػػى ...  معظػػػػـ العػػػػرب يكمئػػػػذ كػػػػافركف بالبعػػػػث

ا أنَّيا غالبة عمى الجػنس ، فاالسػتغراؽ الػذم يقتضػيو تعريػؼ األجناس يراد بي
لفظ الجنس المحكـك عميو استغراؽ عرفي ، معناه : ثبكت الحكـ لمجنس عمى 
الجممػػػة ، فػػػبل يقتضػػػي اتصػػػاؼ جميػػػع األفػػػراد بػػػو ، بػػػؿ قػػػد يخمػػػك عنػػػو بعػػػض 

األنسىػافي قيتًػؿى األفراد ، كقد يخمك عنو المتصؼ بو في بعض األحياف فقكلو : )
ا أىٍكفىرىهي  ف كػاف القميػؿ منػو مى ( تعجيب مف كفػر جػنس اإلنسػاف أك شػدة كفػره ، كا 

غيػػر كػػافر ، فػػآؿ معنػػى اإلنسػػاف إلػػى الكفػػار مػػف ىػػذا الجػػنس ، كىػػـ الغالػػب 
   (ُ) عمى نكع اإلنساف((

كجعمكا اإلنساف في الكجو الخامس عشر بمعنى : عدم بف ربيعة في 
ػػوي  أىيىٍحسىػػبي قكلػػو تعػػالى : ) ػػعى ًعظىامى ( كال شػػؾَّ أفَّ المػػراد جػػنس األنسىػػافي أىلَّػػف نىٍجمى

اإلنساف ال شخص بعينػو ؛ لػذلؾ فسَّػر الطبػرم اآليػة بقكلػو : ))أيظػف ابػف آدـ 
كابػف الجػكزم الػذم عػيَّف فػي   (ِ) أف لف نقدر عمى جمع عظامو بعػد تفرقيػا((

ػػػػػبي أى )النزىػػػػػة جعػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف بمعنػػػػػى : عػػػػػدم بػػػػػف ربيعػػػػػة ، فػػػػػي قكلػػػػػو :  يىٍحسى
 (ْ) قاؿ في تفسيره : ))المراد باإلنساف ىا ىنا الكافر(( (ّ)(األنسىافي 
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كجعمػػػكا اإلنسػػػاف فػػػي الكجػػػو السػػػادس عشػػػر بمعنػػػى : سػػػعد بػػػف أبػػػي 
ٍسػػػػنناكقػػػػاص فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى : ) ٍيػػػػًو حي ػػػػافى ًبكىاًلدى ػػػػٍينىا األنسى كالمػػػػراد جػػػػنس  (كىكىصَّ

ف اشػػتير فػػي كتػػب التفسػػير أنَّيػػا نزلػػت فػػي سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص ،  اإلنسػػاف كا 
                         (ُ)لذلؾ فسَّر الطبرم اآلية عمى أفَّ المراد مف اإلنساف جنس اإلنساف

كجعمكا اإلنساف في الكجو السابع عشر بمعنى : عبد الرحمف بف أبػي 
ٍيػًو ًإٍحسىػاننا: ) بكر في قكلو تعالى ٍينىا األنسىافى ًبكىاًلدى كمػا  {ُٓقاؼ : (}األحكىكىصَّ
يركزآبػػادم ، أك أبػػك بكػػر الصػػديؽ كمػػا قػػاؿ ابػػف الجػػكزم ، قػػاؿ الػػدامغاني كالف

ػػا بعينػػو ،  قػػاؿ  كمػػف الكاضػػح أنَّػػو أراد مػػف اإلنسػػاف جػػنس اإلنسػػاف ، ال شخصن
الطبػػػرم فػػػي تفسػػػير اآليػػػة : ))يقػػػكؿ تعػػػالى ذكػػػره : ككصػػػينا ابػػػف آدـ بكالديػػػو 

    (ِ) اىما((في صحبتو إيٌ  فى سٍ الحي 
اإلنساف في الكجػو الثػامف عشػر بمعنػى : عتبػة بػف ربيعػة فػي كجعمكا 
ذىا مىسَّػوي الشَّػرُّ قكلو تعالى : ) اًنبًػًو كىاً  نىػأىل ًبجى مىػى اإًلنسىػاًف أىٍعػرىضى كى ذىآ أىٍنعىٍمنىا عى كىاً 
ػػػا ػػػافى يىؤيكسن ( كمػػػا قػػػاؿ الػػػدامغاني ، أك بمعنػػػى : عيػػػاش بػػػف ربيعػػػة كمػػػا قػػػاؿ كى

م جعػػؿ اإلنسػػاف بمعنػػى عتبػػة بػػف ربيعػػة فػػي الفيركزآبػػام ، كابػػف الجػػكزم الػػذ
ػػا جػػنس   (ْ)جعمػػو بمعنػػى الكليػػد بػػف المغيػػرة فػػي تفسػػيره (ّ)نزىتػػو  كالمػػراد أيضن

كقػػاؿ ابػػف عطيػػة : ))اإلنسػػاف فػػي ىػػذه  (ٓ)اإلنسػػاف كىػػذا مػػا جػػاء فػػي التفسػػير
نَّما يراد بو بعضو كىـ الكفرة ، كىذا كما تقكؿ عند  اآلية ال يراد بو العمكـ ، كا 

مبالغػػة ،  : ال خيػػر فػػي األصػػدقاء ، كال أمانػػة فػػي النػػاس ، فأنػػت تعػػـٌ  غضػػب
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 .ٕ٘ٔ/ٕٓ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 
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 .ٗٙ( ٠ٕظش : إٌض٘ج ص 
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 . ٕٙٙ/ٕٚاٌىشاف  2ٙٔ/٘ٔ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 
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كقػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر : ))كالتعريػػػؼ فػػػي اإلنسػػػاف تعريػػػؼ  (ُ) كمػػػرادؾ الػػػبعض((
الجػػػػنس ، كىػػػػك يفيػػػػد االسػػػػتغراؽ ، كىػػػػك اسػػػػتغراؽ عرفػػػػي ، أم : أكثػػػػر أفػػػػراد 

 (ِ) اإلنساف ؛ ألفَّ أكثر الناس يكمئذ كفار ، كأكثر العرب مشرككف((
ي بػػف خمػػؼ فػػي بىػػكجعمػػكا اإلنسػػاف فػػي الكجػػو التاسػػع عشػػر بمعنػػى : أي 

ًصػػػػػيـه قكلػػػػو تعػػػػػالى : ) مىٍقنىػػػػاهي ًمػػػػػف نٍُّطفىػػػػػةو فىػػػػًإذىا ىيػػػػػكى خى ػػػػػافي أىنَّػػػػػا خى ـٍ يىػػػػرى األنسى لىػػػػػ أىكى
بًػػػػػػيفه  أك أميػػػػػػة بػػػػػػف خمػػػػػػؼ كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ ، { كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ الػػػػػػدامغاني ٕٕ(}}يس : مُّ

ي بػف خمػؼ اإلنسػاف بمعنػى : أيبىػ الفيركزآبادم ، كابف الجكزم الذم عيَّف جعػؿ
ـٍ يىػػرى األنسىػػافي فػػي نزىتػػو فػػي قكلػػو تعػػالى : ) لىػػ قػػاؿ فػػي تفسػػيره : ))قكلػػو  (ّ)( أىكى

ـٍ يىػػرى األنسىػػافي تعػػالى : ) لىػػ ( اختمفػػكا فػػيمف نزلػػت ىػػذه اآليػػة كالتػػي بعػػدىا عمػػى أىكى
ا خمسة أقكاؿ ، أحدىا : أنَّو العاص بف كائػؿ السػيمي ، كالثػاني : أنَّػو عبػد 

بف أيبي بف سمكؿ ، كالثالث : أنَّو أبك جيؿ بػف ىشػاـ ، كالرابػع : أنَّػو أميػة بػف 
  (ْ) خمؼ ، كالخامس : أنَّو أيبي بف خمؼ الجمحي((

كقاؿ ابف عاشكر : ))فقيػؿ أريػد باإلنسػاف أيبػي بػف خمػؼ ، كقيػؿ :    
، أريػػد بػػو العاصػػي بػػف كائػػؿ ، كقيػػؿ : أبػػك جيػػؿ ، كفػػي ذلػػؾ ركايػػات بأسػػانيد 

فػالتعريؼ فػي ...  ى كػؿ كاحػد مػف ىػؤالء بعضػياكلعؿ ذلؾ تكرر مػرات ، تػكلٌ 
  (ٓ)اإلنساف تعريؼ العيد ، كىك اإلنساف المعيَّف المعركؼ بيذه المقالة يكمئذ((

  (ٓ)يكمئذ((
ـٍ يىػرى كقد قاؿ الطبرم : ))كاختمؼ في اإلنساف الذم عينػي بقكلػو )  لىػ أىكى
، كقاؿ آخركف : بػؿ عينػي بػو  ( فقاؿ بعضيـ : عيني بو أيبي بف خمؼاألنسىافي 
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نػػػي بػػػو عبػػػد ا بػػػف أبػػػي  العػػػاص بػػػف كائػػػؿ السػػػيمي ، كقػػػاؿ آخػػػركف : بػػػؿ عي
ـى ) فتأكيؿ الكبلـ إذف : أكى لـ ير ىذا اإلنساف الذم يقكؿ :... ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا مى

ًميـه     (ُ) (((كىًىيى رى
كىذا اإلنساف الذم يقكؿ مثؿ ىػذا القػكؿ كنحػكه ىػـ األكثريػة فػي كػؿ  

زمػػػػػاف ، فالظػػػػػاىر أفَّ المػػػػػراد باإلنسػػػػػاف جػػػػػنس اإلنسػػػػػاف عمػػػػػى سػػػػػبيؿ العمػػػػػكـ 
 كاألغمبية .                  

ة بػف خمػؼ فػي قكلػو بمعنػي : أمٌيػفي الكجػو العشػريف كجعمكا اإلنساف 
ػػا اتعػػالى : ) ػػا األنسىػػافي ًإذىا مى بّْػػي أىٍكػػرىمىفً فىأىمَّ ػػوي فىيىقيػػكؿي رى نىعَّمى ػػوي كى مى بُّػػوي فىأىٍكرى  (ٍبػػتىبلهي رى

كابػػف الجػػكزم نفسػػو الػػذم  (ِ)كالمػػراد جػػنس اإلنسػػاف كبيػػذا المعنػػى جػػاء تفسػػيره
ػػا )عػيَّف جعػؿ اإلنسػػاف بمعنػى أميػة بػػف خمػؼ فػػي النزىػة فػي قكلػػو تعػالى :  فىأىمَّ

لػػـ يعػػيَّف لئلنسػػاف ىػػذا المعنػػى فػػي تفسػػيره ، بػػؿ أجػػاز أف يكػػكف  (ّ)( األنسىػػافي 
بػػي بػػف خمػػؼ ، أك أميػػة بػػف حذيفػػة بػػف المغيػػرة ، أك أي  أبػػا كأعتبػػة بػػف ربيعػػة ، 

 (ْ)خمؼ ، أك جنس الكافريف بالبعث
اه بمعنػػى النبػػي محمػػد صػػمى كمػػف األكجػػو األخػػرل لئلنسػػاف جعميػػـ إٌيػػ

ػًت األٍرضي أىٍثقىالىيىػا }كىأىخٍ ا عميو كسمـ في قكلػو تعػالى : ) قىػاؿى األنسىػافي ِرىجى { كى
ا لىيىا كالمراد كما ىػك كاضػح جػنس اإلنسػاف يػـك القيامػة   (ٓ) {ّ-ُ(}الزلزلة : مى

قػػػاؿ الطبػػػرم فػػػي تفسػػػير ىػػػذه اآليػػػة : ))كقػػػاؿ النػػػاس إذا زلزلػػػت األرض لقيػػػاـ 
 (ٔ)الساعة : ما لؤلرض كما قصتيا ؟!((
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سػػاف  فػػي شػػكاىد الكجػػكه المػػذككرة جػػنس فالصػػحيح أفَّ المػػراد مػػف اإلن
اإلنسػػػاف عمػػػى العمػػػـك كاألغمبيػػػة ، ال عمػػػى سػػػبيؿ االسػػػتغراؽ الػػػذم يستقصػػػي 

ػػاًرىيكفى الجػػنس فػػردنا فػػردنا ، فيػػك كمػػا قػػاؿ تعػػالى : ) ػػؽّْ كى ـٍ ًلٍمحى (}المؤمنكف كىأىٍكثىػػريىي
ـٍ { كقكلو تعالى : )َٕ كي لىًكػفَّ أىٍكثىػرى ؽّْ كى ػؽّْ كىػاًرىيكفى  لىقىٍد ًجٍئنىػاكيـ بًػاٍلحى (}الزخرؼ ًلٍمحى
ػػػًبيًؿ كقكلػػػو تعػػػالى : ) {ٖٕ:  ػػػف سى ػػػف ًفػػػي األىٍرًض ييًضػػػمُّكؾى عى ف تيًطػػػٍع أىٍكثىػػػرى مى كىاً 
ف كػػػاف كقػػػد تبػػػيَّف أفَّ جعػػػؿ اإلنسػػػاف بمعنػػػى فػػػبلف كفػػػبل{ ُُٔ(}األنعاـ : المٌػػػوً 

أنَّػو  حتػى لػك صػحٌ ، مجرد أقكاؿ قيمت كلػـ تثبػت  مستندنا في أغمب الكجكه إلى
ف فػػبل الكجػػكه المػػذككرة األشػػخاص المػػذككرك قػػد أريػػد مػػف اإلنسػػاف فػػي شػػكاىد 

يصػػح أف تيعػػدَّ كجكىنػػا لئلنسػػاف ؛ ألفَّ اإلنسػػاف اسػػـ جػػنس فيػػك لفػػظ عػػاـ كاسػػـ 
كػػػؿ شػػػخص لفػػػظ خػػػاص ينػػػدرج تحػػػت معنػػػاه العػػػاـ ، كمػػػف المعمػػػكـ أفَّ المفػػػظ 

يس المػػػراد إذف الخػػػاص ييسػػػمَّى كيكصػػػؼ بػػػالمفظ العػػػاـ كال يصػػػح العكػػػس ، فمػػػ
نَّمػػػا المػػػراد كصػػػؼ كػػػؿ شػػػخص  تسػػػمية اإلنسػػػاف ككصػػػفو باسػػػـ الشػػػخص  ، كا 

فقػػد اتخػػذكا ممػػف جػػاز كصػػفو باإلنسػػاف كجينػػا لػػو ، كىػػذه  كتسػػميتو باإلنسػػاف ،
ف جػػاز كصػػؼ كػػؿ منيػػا باإلنسػػاف فمػػـ تكػػف مػػرادة فػػي  المسػػميات العشػػركف  كا 

أكجػػو مختمقػػة عػػف شػػكاىدىا ، كمػػع ذلػػؾ فمػػك صػػحَّ إرادتيػػا فػػي كػػؿ شػػاىد فيػػي 
ْـّ اإلنسػػػػاف بيػػػػؤالء  طريػػػػؽ دراسػػػػتيا دراسػػػػة معككسػػػػة ؛ فػػػػالقرآف الكػػػػريـ لػػػػـ يسػػػػ
نَّمػػا سػػمَّى  كػػؿ شػػخص منيػػا  األشػػخاص كمػػا فعػػؿ أصػػحاب كتػػب الكجػػكه ، كا 

 ذا إف صحَّت ىذه التسمية . باإلنساف فيي إذف جميعيا كجو كاحد ، ى
راسة المعككسة ، طريقة الدفيذه الكجكه العشركف مختمىقة بطريقتيف : ب

كػٌؿ كجػو مػف الكجػكه العشػريف بمعنػى قػكؿ مػف عػدة أقػكاؿ قيمػت فيػػو ،  كبجعػؿ
كلك كاف ىذا القكؿ أضعفيا ، كأبعدىا ، كأغربيػا ؛ ألٌف أصػحاب كتػب الكجػكه 

 ما كانت تعنييـ صحة األقكاؿ بقدر ما كاف يعنييـ اختبلؽ الكجكه
 ذكر أصحاب كتب الكجكه لمبحر تسعة أكجو : : البحر -ٖ
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يكيـ  الكجو األكؿ ، البحر يعني :  الماء ، كقكلو تعالى : )قيٍؿ مىف يينىجّْ
 {ّٔمّْف ظيميمىاًت اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر(}األنعاـ : 

ـٌ ، كقكلو تعالى : )كىاٍتريٍؾ اٍلبىٍحرى  الكجو الثاني ، البحر يعني : الي
(}األعراؼ : { ِْرىٍىكنا(}الدخاف :  ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىآًئيؿى اٍلبىٍحرى اكى جى كقكلو تعالى : )ى

ُّٖ} 
كالكجو الثالث ، البحر : مكسى كالخضر عمييما السبلـ ، كقكلو 

ٍيًف(}الكيؼ :  تَّى أىٍبميغى مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى { يعني : مكسى كالخضر َٔتعالى : )حى
   عمى قكؿ بعض أىؿ التفسير                     

كالكجو الرابع ، البحر ، يعني : ماء العذب كالممح ، كقكلو تعالى : 
ٍيًف يىٍمتىًقيىاًف(}الرحمف :  { يعني : الماء العذب كالماء الممح ، ُٗ)مىرىجى اٍلبىٍحرى

ا يىٍستىًكم اٍلبىٍحرىاًف ىىذىا عىٍذبه فيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذىا ًمٍمحه  مى كقكلو تعالى : )كى
اجه   {ُِ(}فاطر : أيجى

كالكجو الخامس ، البحر يعني : سبعة أبحر ، كقكلو تعالى : )سىٍبعىةي 
(}لقماف :  رو ـٍ تىرى أىفَّ اٍلفيٍمؾى تىٍجًرم ًفي ِٕأىٍبحي { نظيرىا قكلو تعالى : )أىلى
 {ُّاٍلبىٍحًر(}لقماف : 

كالكجو السادس ،  البحر يعني : بحر تحت العرش ، كقكلو تعالى : 
كًر(}الطكر :  )كىاٍلبىٍحرً   { يعني : بحرنا تحت العرشٔاٍلمىٍسجي

تَّى  كالكجو السابع : البحر المعركؼ في األرض ، كقكلو تعالى : )حى
ٍيًف(}الكيؼ :  { كقكلو تعالى : )كىاٍتريٍؾ اٍلبىٍحرى َٔأىٍبميغى مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى

 { ِْرىٍىكنا(}الدخاف : 
، كقكلو تعالى : )مىرىجى كالكجو الثامف : البحر ، يعني الماء العذب 

ٍيًف يىٍمتىًقيىاًف(}الرحمف :   {ُٗاٍلبىٍحرى
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كالكجو التاسع : البحر يعني العامر مف الببلد ، كقكلو تعالى : 
 (ُ){ُْ)ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر(}الركـ : 

قاؿ ابف فارس : ))سيمّْي البحر بحرنا الستبحاره ، كىك انبساطو 
كقاؿ الراغب : ))أصؿ البحر كؿ مكاف كاسع جامع لمماء  (ِ)كسعتو((
قاؿ بعضيـ : البحر ، يقاؿ في األصؿ لمماء الممح دكف العذب ، ...  الكثير

ا يىٍستىًكم اٍلبىٍحرىاًف ىىذىا عىٍذبه فيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذىا ًمٍمحه  مى كقكلو تعالى : )كى
( إنَّما سيمّْيى العذب بحرنا ؛  اجه لككنو مع الممح ، كما يقاؿ لمشمس كالقمر أيجى

كقاؿ الحمبي : ))كالبحر : أصمو المكاف المتسع ذك الماء الممح ،  (ّ) قمراف((
مىا  كأمَّا العذب فيؿ يقاؿ فيو بحره ؟ فمف أثبتو استشيد بقكلو تعالى : )كى

( كمف منع جعمو يىٍستىًكم اٍلبىٍحرىاًف ىىذىا عىٍذبه فيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذىا ًممٍ  اجه حه أيجى
مف باب التغميب ، كقكليـ : العمراف كالقمراف ، في أبي بكر كعمر ، 

 (ْ) كالشمس كالقمر((
ا  كما عبلقة الممح بداللة البحر ؟! ))فالبحر : الماء الكثير ، ممحن

إنَّما سيمًّْي ...  كاف أك عذبنا ، كىك خبلؼ البر ، سيمّْيى لذلؾ لعمقو كاتساعو
بحرنا لسعتو كانبساطو ، كمنو قكليـ : إفَّ فبلننا لبحر ، أم : كاسع البحر 

 (ٓ) المعركؼ ، فعمى ىذا يككف البحر لمممح كالعذب((
                                                 

 ُّْ-ُّّكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  ُِٓ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)
كبصػػػائر ذكم التمييػػػز  ْٕ-ّٕكمنتخػػػب قػػػرة العيػػػكف ص  ْٕ-ّٕ، كنزىػػػة األعػػػيف ص 

ِ/ِِٓ 

 ٕٔ-ٕٓ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ّْ-ِْ( المفردات ص  ّ)

 ُُٔ/ُ( عمدة الحفاظ  ْ)

 ِْ/ِكينظر : لساف العرب  ٗٓ/َُ( تاج العركس  ٓ)
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ُـّ ، كماء العذب كالممح ، كالماء العذب ، ىذه األكجو  الماء ، كالي
األربعة إف لـ تكف تعني البحر بعينو فيي قريبة مف معناه ، كالمعاني 

ميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في باب الكجكه ، كاأللفاظ المتقاربة أدخ
ف اتحدت في المعنى العاـ ، بينيا فركؽ معنكية خاصة كىي  المترادفة ، كا 
المقصكدة في القرآف الكريـ ، كىذا ما يقٌر بو أىؿ المغة في كتب الفركؽ 

ريفنا ظاىرنا المغكية ككتب متشابو القرآف ، فجعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو ييعدي تح
لداللة النص القرآني ، كييعدُّ كما تقدـ ىدمنا لظاىرة الترادؼ في لغة القرآف 

 الكريـ ؛ ذلؾ بتحكيؿ ألفاظو إلى كجكه 

جعؿ الدامغاني البحر في الكجو الثالث يعني : مكسى كالخضر 
ٍيًف( مع أ تَّى أىٍبميغى مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى فَّ أىؿ عمييما السبلـ ، في قكلو تعالى : )حى

التفسير قد أجمعكا عمى أفَّ المراد مف البحريف في ىذه اآلية بحرا ماء ، أم : 
بحراف بمعناىما المعركؼ ، كمجمعيما : ممتقاىما ، كىك المكضع الذم كعد 

 أنَّيـ اختمفكا في تعييف ىذيف البحريف ، كقد ا مكسى بمقاء الخضر فيو ، إالٌ 
  (ُ)ارس كالركـذىب األكثركف إلى أنَّيما بحرا ف

أمَّا الكجو الذم قالو الدامغاني ، فقد قاؿ فيو الزمخشرم : ))كمف 
 (ِ) بدع التفاسير أفَّ البحريف مكسى كالخضر ؛ ألنَّيما كانا بحريف في العمـ((

كقاؿ ابف عطية : ))كقالت فرقة : البحراف ىما كناية عف مكسى كالخضر ؛ 
ألمر بيّْف مف األحاديث أنَّو إنَّما رسـ ألنَّيما بحرا عمـ ، كىك قكؿ ضعيؼ ، كا

                                                 

كجػػػامع البيػػػاف لمطبػػػرم  ٕٓ/ِكمعػػػاني القػػػرآف لمفػػػراء  ِْٗ/ِ( ينظػػػر : تفسػػػير مقاتػػػؿ  ُ)
كالمحرر الكجيز  َّٕ/ِكالكشاؼ لمزمخشرم  ُٕٓ-ُٔٓ/ّكالكسيط لمكاحدم  ُّّ/ُٓ

مبيضػػاكم كأنػػكار التنزيػػؿ ل ُُِ/ٓكزاد المسػػير البػػف الجػػكزم  ِٖٓ-ِٕٓ/ّالبػػف عطيػػة 
كفػػػػػتح القػػػػػدير  ُِّ/ٓكتفسػػػػػير ابػػػػػف كثيػػػػػر  ُٕٗ/ٔكالبحػػػػػر المحػػػػػيط لؤلندلسػػػػػي  ِٖٔ/ّ

  ّٗٔ/ّلمشككاني 

  َّٕ/ِ( الكشاؼ   ِ)
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كقاؿ أبك حياف األندلسي : ))كقالت فرقة : البحراف كناية  (ُ) لو ماء بحر((
عف مكسى كالخضر عمييما السبلـ ؛ ألنَّيما بحرا عمـ ، كىذا شبيو بتفسير 

كقاؿ  (ِ) عمى أنَّيما بحرا ماء(( يث تدؿٌ دالباطنية ، كغبلة الصكفية ، كاألحا
ككاني : ))كقالت طائفة : المراد بالبحريف مكسى كالخضر ، كىك مف الش

كقاؿ اآللكسي : ))كىك تأكيؿ صكفي ،  (ّ) ((الضعؼ بمكاف ، كال يصحٌ 
                      (ْ)كالسياؽ ينبك عنو(( 

كقد قاؿ الدامغاني نفسو عف ىذا الكجو : ))يعني : مكسى كالخضر 
فإذا كاف الدامغاني قد عمـ كأقرَّ أفَّ ىذا ىك  (ٓ)عمى قكؿ بعض أىؿ التفسير((

قكؿ بعض أىؿ التفسير ، فكيؼ يصح جعمو كجينا ؟! ألفَّ الكجكه يجب أف 
جعمو كجينا كلـ يقؿ بو أحده  تككف حقائؽ ثابتة ال اختبلؼ فييا ، فكيؼ يصحٌ 

مف المفسريف ؟! أال يدؿ ىذا عمى أفَّ مىف ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه قد 
ٍيًف( إلى داللة تعمَّد  تحريؼ داللة البحريف في قكلو تعالى : )مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى

 شاذة عف عمـ كقصد مف أجؿ اختبلؽ الكجكه ؟! 
كقاؿ الدامغاني كما جاء في الكجو الخامس ، ))البحر ، يعني : 

(}لقماف :  رو { نظيرىا قكلو تعالى : ِٕسبعة أبحر ، قكلو تعالى : )سىٍبعىةي أىٍبحي
ـٍ   (ٔ){((ُّتىرى أىفَّ اٍلفيٍمؾى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر(}لقماف : )أىلى

                                                 

  ِٖٓ-ِٕٓ/ّ( المحرر الكجيز  ُ)

 ُٕٗ/ٔ( البحر المحيط  ِ)

 ّٗٔ/ّ( فتح القدير  ّ)

 ِْٗ/ٖ( ركح المعاني  ْ)

 ُّّ( الكجكه كالنظائر ص  ٓ)

 ُّْ( الكجكه كالنظائر ص  ٔ)
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لىٍك أىنَّمىا ًفي األٍرًض ًمف   كالشاىد األكؿ جاء ضمف قكلو تعالى : )كى
رو مَّا نىًفدىٍت كىًممىاتي المًَّو( كالمعنى  رىةو أىٍقبلـه كىاٍلبىٍحري يىميدُّهي ًمف بىٍعًدًه سىٍبعىةي أىٍبحي شىجى

جمع عميو المفسركف : كالبحر ييمىدُّ بسبعة أبحر أخرلكما ىك كاضح كي
(ُ )

ىذا الكجو كالبحر المذككر ىك غير األبحر السبعة ؟! حتى إنَّو  كيؼ  يصحٌ 
ال يدخؿ ضمنيا ، بؿ ىك بحر آخر ، كلك أمكف تسكيغو في ىذا الشاىد 
ـٍ تى  رى بفمسفة ما ، فكيؼ يمكف تسكيغو في الشاىد الثاني في قكلو تعالى : )أىلى

جعؿ الكاحد بمعنى السبعة ؟! فيذا  أىفَّ اٍلفيٍمؾى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر( كيؼ يصحٌ 
ا خبلؼ المنطؽ كقكاعد  ليس خبلؼ المعنى الظاىر فحسب ، بؿ ىك أيضن

 الحساب 
كجعؿ أصحاب كتب الكجكه البحر في الكجو السادس ،  يعني : 

كًر(بحرنا تحت العرش ، كقكلو تعالى : )كىاٍلبىٍحًر اٍلمى  في ىذه اآلية  كالبحر( ِ)ٍسجي
نَّما ذىبكا إلى أفَّ ىذا الكجو ،  ، كأىؿ التفسير لـ يعٌينكاىك البحر بعينو  كا 

اري  ذىا اٍلًبحى المراد ىنا البحر في األرض يكـ القيامة ، بداللة قكلو تعالى : )كىاً 
رىٍت(}التككير :  و { أك البحر في السماء تحت العرش ، كقد أشار إلئسيجّْ

الطبرم بصيغة التضعيؼ بقكلو : ))كقيؿ : إفَّ ىذا البحر المسجكر الذم 
كابف الجكزم  (ّ) أقسـ بو ربنا تبارؾ كتعالى بحر في السماء تحت العرش((

                                                 

كمػػػدارؾ  ُِٔ/ْكأنػػػكار التنزيػػػؿ لمبيضػػػاكم  ّٗ/ُِ( ينظػػػر : جػػػامع البيػػػاف لمطبػػػرم  ُ)
ػػػر ، لنخبػػػة مػػػف  َِّ/ْكفػػػتح القػػػدير لمشػػػككاني  ُِٗالتنزيػػػؿ لمنسػػػفي ص كالتفسػػػير الميسَّ

 ُّْالعمماء ص 

ب قػػرة كمنتخػػ ْٕكنزىػػة األعػػيف ص  ُّْ( ينظػػر : الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص  ِ)
 ِِٓ/ِكبصائر ذكم التمييز  ْٕالعيكف ص 

كركح المعػػاني لآللكسػػي  ِِٔ/ٕكينظػر : زاد المسػػير  ِٔ/ِٕ( جػامع البيػػاف لمطبػػرم  ّ)
ُْ/ِٗ 
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نو في زاده ، بؿ قاؿ في نقسو الذم عيَّف ىذا الكجو في نزىتو كمنتخبو لـ يعيٌ 
( فيو قكالف ، أحدىما : أنَّو بحر تحت  تفسيره : ))قكلو تعالى : )كىاٍلبىٍحري

فالكجو الذم قاؿ بو في باب الكجكه  (ُ) العرش ، كالثاني : أنَّو بحر األرض((
أبطمو في باب التفسير ، كما يجدر التنبيو عميو مما لـ أنبّْو عميو مف قبؿ أفَّ 
ابف الجكزم ألَّؼ كتابو في التفسير : زاد المسير ، بعد كتابيو : نزىة األعيف 

 ب قرة العيكف ، كمنتخ
كجعؿ ابف الجكزم البحر في الكجو التاسع ، يعني : العامر مف 
الببلد ، في قكلو تعالى : )ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر( كجعؿ الفيركزآبادم 

 (ِ)البر بمعنى البكادم ، كالبحر بمعنى الحكاضر 
في المراد  قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ

مف قكلو تعالى : )ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر( فقاؿ بعضيـ : عنى بالبٌر 
عف مجاىد ...  الفمكات ، كبالبحر األمصار كالقرل التي عمى المياه كاألنيار

قاؿ : أما كا ما ىك بحركـ ىذا ، كلكف كؿ قرية عمى ماء جار فيك 
ي ال أقكؿ لكـ بحركـ ىذا ، كلكف كؿ قرية كعف عكرمة : أما إن...  بحر

 عمى ماء جار ، قاؿ : إفَّ العرب تسمي األمصار بحرنا
كقاؿ آخركف : بؿ عنى بالبر : ظير األرض ، األمصار كغيرىا ، 

: ابف آدـ قتؿ أخاه  عف مجاىد ، قاؿ في البرٌ ... كالبحر : البحر المعركؼ 
 ا .، كفي البحر : الذم كاف يأخذ كؿ سفينة غصبن 

كأكلى األقكاؿ عندم في ذلؾ بالصكاب أفَّ ا تعالى ذكره  ، أخبر 
كالبحر بحراف : بحر ممح كبحر عذب ...  أفَّ الفساد قد ظير في البر كالبحر

                                                 

  ِِٔ/ٕ( زاد المسير  ُ)

كبصػػائر ذكم التمييػػػز  ْٕكمنتخػػب قػػرة العيػػكف ص  ْٕ( ينظػػر : نزىػػة األعػػيف ص  ِ)
ِ/ِِٓ 
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، فيما جميعنا عندىـ )يعني : عند العرب( بحر ، كلـ يخصص جؿ ثناؤه 
لبحر ، عف ظيكر ذلؾ في بحر دكف بحر ، فذلؾ عمى ما كقع عميو اسـ ا

ذا كاف ذلؾ كذلؾ ، دخؿ القرل التي عمى األنيار  ا ، كا  عذبنا كاف أك ممحن
كىذا ىك الصكاب أنَّو عنى بالبحر ، البحر بعينو كاألنيار كالمياه (ُ)كالبحار((

 بعينيا ، كالقرل كاألمصار القريبة منيا 
 فقد ذكر الطبرم في داللة البحر في اآلية ثبلثة تأكيبلت :

 األكؿ : أنَّو يعني البحر بعينو 
كالثاني أنَّو يعني القرل كاألمصار التي تقع عند ضفاؼ البحار 

 كاألنيار 
 الثالث : أنَّو يعني القرل كاألمصار

كأضاؼ الطبرم إلييا قكلو الرابع : أنَّو يعني البحر بعينو كالقرل التي 
 تقع عمى ضفافو كضفاؼ األنيار
فيركزآبادم القكؿ الثالث الذم ىك أضعؼ كقد عيَّف ابف الجكزم كال

التأكيبلت ، كأبعدىا عف الصكاب ، بؿ ال مسكغ لو ، كما أنَّيما قصرا فيو 
داللة البحر عمى ما كاف في البر مف دكف ما كاف في البحر ، كما كاف عمى 
صفافو كضفاؼ األنيار ، كجعؿ ما قيؿ كجينا ، حصؿ في ىذا الكجو كالكجو 

ر السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ المشيكرة التي السابؽ ، كالتفسي
قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا أك أضعفيا ، ثـ تعيينو عمى سبيؿ القطع بو في 
باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل بؿ يعني االدعاء بعدـ 

تحريؼ ، كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب ال
 فإنَّيا تدخؿ في باب الخيانة العممية في التفسير . 

                                                 

 ٗٓ-ٕٓ/ُِ( جامع البياف  ُ)
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كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في ىذا الكجو جعؿ البحر يعني : 
لـ يعيّْنو في زاده ، بؿ قاؿ في  (ُ)العامر مف الببلد ، في نزىتو كمنتخبو

 تفسيره : ))كفي )اٍلبىٍحًر( قكالف :
كقاؿ ...  القرل عمى شط نيرأحدىما : أنَّو ما كاف مف المدائف ك  

الزجاج : المراد بالبحر مدف البحر التي عمى األنيار ، ككؿ ذم ماء فيك 
 بحر 

كالثاني : أفَّ البحر : الماء المعركؼ ، قاؿ مجاىد : ظيكر الفساد 
في البر : قتؿ ابف آدـ أخاه ، كفي البحر : ممؾ جائر يأخذ كؿ سفينة 

 (ِ) غصبنا((
نييف أك أكثر فإنَّو يخرج مف باب الكجكه كيدخؿ كالمفظ إذا احتمؿ مع

في باب التفسير ، كيضاؼ إلى ذلؾ أنَّو ليس مف بيف ىذيف القكليف الكجو 
 الذم عينو في النزىة كالمنتخب 

كجعؿي البحر في الكجو السابع يعني البحر المعركؼ يعني أٌف  
ذف أكجو األكجو الثمانية الباقية ليست بمعاني البحر المعركؼ ، فيي إ

مختمقىة بطريقتيف : بجعؿ البحر بمعاني مرادفاتو ، كجعمو بمعاني ما قيؿ ، 
 مما لـ يصٌح ، كلـ يثبت .
ُـّ :  في الكجو الثاني   جعؿ الدامغاني كما تقدـ البحرالبحر والي

ـٌ ، في قكلو تعالى : )كىاٍتريٍؾ اٍلبىٍحرى رىٍىكنا(}الدخاف :  { كقكلو ِْيعني : الي
جى  (}األعراؼ : تعالى : )ى ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىآًئيؿى اٍلبىٍحرى كالذم شاع عند  (ّ){ُّٖاكى

                                                 

  ْٕكمنتخب قرة العيكف ص  ْٕينظر : نزىة األعيف ص (  ُ)

 َُٔ/ٔ( زاد المسير  ِ)

 ُّّ( ينظر : الكجكه كالنظائر ص  ّ)
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ـٌ بأنَّو يعني البحرأىؿ المغة أنَّيـ عرٌ  فكا الي
ـٌ كلـ يعرٌ  (ُ) فكا البحر بأنَّو يعني الي

ـٌ في قكلو تعالى : )فىانتىقىٍمنىا  كما فعؿ الدامغاني ، كقاؿ الزجاج في تعريؼ الي
ـٍ فىأىٍغرى  (}اإلعراؼ : ًمٍنيي ْـّ ـٍ ًفي اٍليى { ))كىك البحر ، ككذلؾ ىك في ٍُّٔقنىاىي

ؿ(( الكيتيبي األيكى
ُـّ : البحر بالسريانية(( (ِ) كجاء في الميعىرَّب ))ابف قتيبة : الي

(ّ) 
ُـّ : البحر ، قيؿ مطمقنا ، كقيؿ ىك الذم غرؽ فيو فرعكف  كقاؿ الحمبي : ))الي

كقاؿ  (ْ) البحر بمغة الحبشة((بخصكصو ، كيسمَّى أساؼ ، كقيؿ ىك 
ُـّ : البحر بالسريانية ، كقاؿ ابف الجكزم :  السيكطي : ))قاؿ ابف قتيبة الي

  (ٓ)بالعبرانية ، كقاؿ شيذلة : بالقبطية((
َـّ لفظ عربي باألصالة ، كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ  كالصحيح أفَّ الي

ُـّ  َـّ الساحؿي : إذا طما عميو الي كقاؿ  (ٔ) ، فغمب عميو(( الخميؿ : ))كتقكؿ : يي
َـّ الرجؿ فيك ميمكـ : إذا كقع في اليْـّ فغرؽ(( كقاؿ  (ٕ)ابف فارس : ))يي

ُـّ : البحر ، كالمشيكر أنَّو عربي كقاؿ ابف قتيبة : إنَّو ...  الحمبي : ))كالي
البحر بالسريانية ، كقيؿ بالعبرانية ، كالمشيكر أنَّو ال يتقيد ببحر خاص ، 

ُـّ : البحر الذم يقاؿ لو إساؼ ، كفيو غرؽ  كقاؿ اليركم في عربيتو : كالي

                                                 

كعمدة الحفاظ لمحمبي  ٕٕٓكالمفردات لمراغب ص  َُٕٔ( ينظر : العيف لمخميؿ ص ُ)
 .   ّْٗ/ٓكبصائر ذكم التمييز  ّٕٓ/ْ

عرابو لمزجاج  ِ)  .  ََّ/ِ( معاني القرآف كا 

   ُٖٔ( الميعىرَّب مف كبلـ األعجمي لمجكاليقي ص  ّ)

     ّٕٓ/ْ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ْ)

    ُِّ( اإلتقاف في عمـك القرآف ص  ٓ)

  َُٕٔ( العيف ص  ٔ)

 َٕٗ( مقاييس المغة ص  ٕ)
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(}القصص :  ْـّ { ٕفرعكف ، كىذا ليس بجيد ، لقكلو تعالى : )فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى
                                 (ُ) كالمراد بو نيؿ مصر ، كىك غير الذم غرؽ فيو فرعكف((

ة البحر أك لفظ عربي ، كىك ال يعني البحر ، ب فاليـٌ  ؿ يعني ليجَّ
ُـّ : البحر ...  النير ، كىذا ما قاؿ بو أىؿ المغة أنفسيـ ، قاؿ الخميؿ : ))الي

تو(( مىبىتييا كاختبلط  (ِ) كيقاؿ : ليجَّ ة الماء : معظمو ، كتردد أمكاجو ، كجى كليجَّ
ـٌ في القرآف الكريـ لكجدتيا تختمؼ  (ّ)أصكاتيا كلك تأمَّمتى مكاضع استعماؿ الي
كلى تبلئميا ما تعنيو ف مكاضع استعماؿ البحر فيو ، فسياقات األي تختمؼ ع

ة الماء ، ماء بحر كاف أـ ماء نير ، كسياقات الثانية تبلئميا ما يعنيو ليجٌ 
 البحر بمعناه المعركؼ ، فقد كرد في القرآف الكريـ في ثمانية مكاضع : 

ْـّ(}األقاؿ ا تعالى : ))فىانتىقىٍمنىا ًمٍنييـٍ -ُ ـٍ ًفي اٍليى ٍقنىاىي عراؼ : فىأىٍغرى
ُّٔ } 

ْـّ فىٍمييٍمًقًو -ِ كقاؿ ا تعالى : )أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى
ُـّ ًبالسَّاًحًؿ(}طو :   {ّٗاٍليى

ْـّ -ّ نيكًدًه فىغىًشيىييـ مّْفى اٍليى ـٍ ًفٍرعىٍكفي ًبجي مىا  كقاؿ ا تعالى : )فىأىٍتبىعىيي
(}طو :   {ٖٕغىًشيىييـٍ

ْـّ نىٍسفنا(}طو : -ْ قىنَّوي ثيَـّ لىنىنًسفىنَّوي ًفي اٍليى رّْ  {ٕٗكقاؿ ا تعالى : )لَّنيحى
ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت -ٓ كقاؿ ا تعالى : )كىأىٍكحى

(}القصص :  ْـّ مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى  {ٕعى

                                                 

 ّْٕ/ٓ( الدر المصكف  ُ)

كلسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب  ّْٖٗ/ْكينظػػػػػػػر : تيػػػػػػػذيب المغػػػػػػػة لؤلزىػػػػػػػرم  َُٕٔ( العػػػػػػػيف ص  ِ)
 ّْٗ/ٓكبصائر ذكم التمييز  َٖ/ّْكتاج العركس  ِّّ/ُٓ

 ُِٕ-ُُٕ/ُّ( ينظر : لساف العرب  ّ)
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ْـّ فىانظيٍر كىٍيؼى  كقاؿ-ٔ ـٍ ًفي اٍليى نيكدىهي فىنىبىٍذنىاىي ٍذنىاهي كىجي ا تعالى : )فىأىخى
(}القصص :  اًقبىةي الظَّاًلًميفى  {َْكىافى عى

ْـّ كىىيكى -ٕ ـٍ ًفي اٍليى نيكدىهي فىنىبىٍذنىاىي ٍذنىاهي كىجي كقاؿ ا تعالى : )فىأىخى
ًميـه(}الذاريات :   { َْمي

ـٌ في قكل ُـّ ًبالسَّاًحًؿ( استعمؿ الي ْـّ فىٍمييٍمًقًو اٍليى و تعالى : )فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى
ْـّ( ألفَّ الذم يجعؿ التابكت يسير كيدفعو إلى  كقكلو تعالى : )فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى

غراؽ مف يراد الساحؿ لجٌ  ة الماء ال سككنو  ، كنسؼ ما يراد نسفو ، كا 
، كأف يغشييـ ما يغرقيـ يككف  إغراقيـ مف الظالميف كنبذىـ ليذا الغرض

برمييـ في معظـ الماء كلٌجتو التي تصطخب لشدتيا كتردد أمكاجيا ، ال أف 
 يككف ذلؾ في ماء ساكف  ىادئ 

أمَّا البحر فمـ يستعمؿ في ىػذه الحػاالت مػف العقػاب كاليػبلؾ كنحكىػا 
رى اٍلبىٍحػػػرى  ػػػخَّ نَّمػػػا اسػػػتعمؿ فػػػي سػػػياؽ النعمػػػة كقكلػػػو تعػػػالى : )كىىيػػػكى الَّػػػًذم سى ، كا 

ػكىاًخرى  تىػرىل اٍلفيٍمػؾى مى كٍا ًمٍنػوي ًحٍميىػةن تىٍمبىسيػكنىيىا كى تىٍسػتىٍخًرجي ًفيػًو  ًلتىٍأكيميكٍا ًمٍنوي لىٍحمنا طىًريِّػا كى
(}النحؿ :  كفى ـٍ تىٍشػكيري لىعىمَّكيػ ًلتىٍبتىغيػكٍا ًمػف فىٍضػًمًو كى { كقكلػو تعػالى : )المَّػوي الَّػػًذم ُْكى

ـٍ  لىعىمَّكيػػػػػػ ًلتىٍبتىغيػػػػػكا ًمػػػػػػف فىٍضػػػػػػًمًو كى ـي اٍلبىٍحػػػػػػرى ًلتىٍجػػػػػًرمى اٍلفيٍمػػػػػػؾي ًفيػػػػػػًو بًػػػػػػأىٍمًرًه كى رى لىكيػػػػػػ سػػػػػخَّ
(}الجاثية :  كفى البحر مػف السػاحؿ إلػى السػاحؿ  { كاستيعًمؿ كىك يعنيُِتىٍشكيري

مىػى  مىػى قىػٍكـو يىٍعكيفيػكفى عى ٍزنىػا ًببىنًػي ًإٍسػرىآًئيؿى اٍلبىٍحػرى فىػأىتىٍكٍا عى اكى ، كقكلو تعػالى :  )كىجى
ـٍ قىػػػػٍكـه  ـٍ آًليىػػػػةه قىػػػػاؿى ًإنَّكيػػػػ ػػػػا لىييػػػػ ػػػػؿ لَّنىػػػػا ًإلىػػػػػينا كىمى ػػػػى اٍجعى ـٍ قىػػػػاليكٍا يىػػػػا ميكسى أىٍصػػػػنىاـو لَّييػػػػ

(}األعرا ػػػى أىًف اٍضػػػًرب ُّٖؼ : تىٍجيىميػػػكفى ٍينىػػػا ًإلىػػػى ميكسى { كقكلػػػو تعػػػالى : )فىأىٍكحى
(}الشعراء :  اؾى اٍلبىٍحرى فىانفىمىؽى فىكىافى كيؿُّ ًفٍرؽو كىالطٍَّكًد اٍلعىًظيـً { كاستيعمؿ ّٔبّْعىصى

ػا ًفػي اٍلبىػرّْ كىاٍلبىٍحًر(}األنعػاـ : ـي مى يىٍعمىػ  كثيرنا في ما يقابؿ البىٌر ، كقكلو تعالى : )كى
ـى ٗٓ ػرّْ ًلمسَّػيَّارىًة كىحي ـٍ كى ػا لَّكيػ تىاعن طىعىاميػوي مى ػٍيدي اٍلبىٍحػًر كى ـٍ صى { كقكلو تعالى : )أيًحؿَّ لىكي

ا(}المائدة :  ريمن ا ديٍمتيـٍ حي ٍيدي اٍلبىرّْ مى ـٍ صى مىٍيكي يكيـ ٔٗعى { كقكلو تعالى : )قيٍؿ مىف يينىجّْ
انىا ًمٍف ىىػًذًه لىنىكيكنىفَّ ًمفى مّْف ظيميمىاًت اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر تىٍدعيكنىوي تى  ٍفيىةن لًَّئٍف أىنجى رُّعان كىخي ضى
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(}األنعاـ :  ػكـى ًلتىٍيتىػديكٍا ّٔالشَّاًكًريفى ـي النُّجي عىػؿى لىكيػ { كقكلو تعػالى : )كىىيػكى الَّػًذم جى
{ كاستيعمؿ كىك ما لو حدكد تفصمو ًٕٗبيىا ًفي ظيميمىاًت اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر(}األنعاـ : 

ـٌ ،  عػػف غيػػره ؛ لػػذلؾ جػػاء مػػف البحػػر المثنػػى كالجمػػع ، كلػػـ يػػرد ذلػػؾ مػػف الػػي
ػػاًئغه شىػػرىابيوي كىىىػػذىا ًمٍمػػحه  ػػٍذبه فيػػرىاته سى ػػا يىٍسػػتىًكم اٍلبىٍحػػرىاًف ىىػػذىا عى مى كقكلػػو تعػػالى : )كى

(}فػػاطر :  اجه تَّػػى أىٍبميػػغى ُِأيجى ٍذ قىػػاؿى ميكسىػػى ًلفىتىػػاهي ال أىٍبػػرىحي حى { كقكلػػو تعػػالى : )كىاً 
قيبنػػػا(}الكيؼ :  ٍيًف أىٍك أىٍمًضػػػيى حي ػػػعى اٍلبىٍحػػػرى { كقكلػػػو تعػػػالى : )كىىيػػػكى الَّػػػًذم َٔمىٍجمى

ػػا كىًحٍجػػرنا  ػػا بىٍرزىخن عىػػؿى بىٍينىييمى ػػاجه كىجى ػػٍذبه فيػػرىاته كىىىػػذىا ًمٍمػػحه أيجى ٍيًف ىىػػذىا عى ػػرىجى اٍلبىٍحػػرى مى
كرنا(}الفرقاف :  عىػؿى بىػٍيفى الٍ ّٓمٍَّحجي اًجزنا(}النمػؿ : {  كقكلو تعػالى : )كىجى ٍيًف حى بىٍحػرى

ٍيًف يىٍمتىًقيىػػػػػػػػػاًف }ُٔ ػػػػػػػػػرىجى اٍلبىٍحػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػٍرزىخه ال ُٗ{ كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى : )مى { بىٍينىييمى
رىٍت(}التككير : َِ-ُٗيىٍبًغيىػػػاًف(}الرحمف :  ػػػاري سيػػػجّْ ذىا اٍلًبحى { كقكلػػػو تعػػػالى : )كىاً 

رىٍت(}االنفطػار : ٔ ػاري فيجّْ ذىا اٍلًبحى ـٌ فػي ِ{ كقكلو تعػالى : )كىاً  { فكمػا اسػتيعًمؿ الػي
المكاضع التي لػـ ييسػتعٌمؿ فييػا البحػر ، اسػتيعمؿ البحػر فػي المكاضػع التػي لػـ 
ـٌ ؛ ألفَّ لكػػػؿ منيمػػػا داللتػػػو ، فجعػػػؿ أحػػػدىما بمعنػػػى اآلخػػػر  ييسػػػتىعمؿ فييػػػا الػػػي

، كىػػذا مثػػؿ مػػف أمثمػػة كثيػػرة عمػػى أٌف األلفػػاظ يعنػػي تحريفنػػا لداللػػة كػػؿ منيمػػا 
ربػػت معانييػػا بينيػػا فػػركؽ معنكيػػة خاٌصػػة ، كىػػي المقصػػكدة المترادفػػة ميمػػا تقا

فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ ، فجعػػػػؿ أحػػػػدىا بمعنػػػػى اآلخػػػػر فػػػػي بػػػػاب الكجػػػػكه تحريػػػػؼ 
  لممعاني الخاٌصة المرادة في كتاب ا .

قاؿ العسكرم : ))يقاؿ : تمنَّى الرجؿ الشيءى : إذا : التمَني -ٗ 
كالتمني : قكؿ ... ة ؛ ألنَّيا مقدَّرة كسميٍت المنية مني...  قدَّر في نفسو بمكغو

 الرجؿ : يا ليتني كنتي كذا ، كالتمني في القرآف عمى كجييف :

األكؿ : ىذا القكؿ ، كىك قكلو تعالى : )قيٍؿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ىىاديكا ًإف 
ـٍ أىٍكًليىاء ًلمًَّو ًمف ديكًف النَّاًس فىتىمىنَّكيا اٍلمىٍكتى  ٍمتيـٍ أىنَّكي ًإف كينتيـٍ زىعى

(}الجمعة :  اًدًقيفى  {ٔصى
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ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًمف رَّسيكؿو كىال  ا أىٍرسى مى كالثاني : القراءة قاؿ ا تعالى : )كى
ا ييٍمًقي الشٍَّيطىافي ثيَـّ نىًبيٍّ ًإالٌ   ًإذىا تىمىنَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو فىيىنسىخي المَّوي مى

ـي المَّوي آ ًكيـه (}الحج : ييٍحًك ًميـه حى ككاف النبي صمى ا ...  {ِٓيىاًتًو كىالمَّوي عى
عميو إذا قرأ القرآف غمط الغمط الذم يجكز مثمو عمى القارئ ، ككاف ا ينبيو 
عمى الصكاب ، فيرجع إليو ، فعاب ذلؾ عميو أعداؤه ، كليس فيو عيب ؛ 

تنبييو إٌياه عمى الغمط  ألفَّ البشر ال يخمك مف السيك كالغمط ، كجعؿ ا
ا لو ، كردَّه إلى الصكاب إحكامنا آلياتو((  (ُ) نسخن

أنَّو جعؿ الكجو األكؿ بمعنى  الدامغاني بيذيف الكجييف ، إالٌ  كقاؿ
( بمعنى : فاسألكا المكت ،  نَّكيا اٍلمىٍكتى السؤاؿ ، كجعؿ قكلو تعالى : )فىتىمى

 كأضاؼ إلييما كجييف آخريف : 
األماني كالتمني ، بمعنى األحاديث الكاذبة كقكلو تعالى : كالثالث : 

ـي األمىاًنٌي(}الحديد :  ٍتكي  {ُْ)كىغىرَّ
قىاليكاٍ  لىف يىٍدخيؿى  كالرابع : األماني بمعنى األطماع ، كقكلو تعالى : )كى

نَّةى ًإالٌ  اًنيُّييـٍ قيٍؿ ىىاتيكٍا بيرٍ  اٍلجى ارىل ًتٍمؾى أىمى ـٍ ًإف كينتيـٍ مىف كىافى ىيكدان أىٍك نىصى ىىانىكي
(}البقرة :  اًدًقيفى  (ِ){ ُُُصى

                                                كالكجو الثاني ىك المعنٌي بطريقة : جعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ 
قاؿ ابف فارس : ))الميـ كالنكف كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد صحيح ، 

كمنو قكلو : منى الماني ، أم : يدؿ عمى تقدير شيء ، كنفاذ القضاء بو ، 
ًنيّّ ، أم : ييقدَّر منو خمقتيو ، كالمنية : المكت ...  قدَّر المقدّْر كماء اإلنساف مى

كاألمنيَّة : أيفعكلة منو ، كًمنى : ًمنى مكة ، قاؿ ...  ؛ ألنَّيا مقدَّرة عمى كؿٍّ 
لكتابى : قرأه ، قاؿ ا كقكلنا : تمنَّى ا...  قكـ سيمّْي بو لمَّا قيدّْر أف ييذبح فيو

                                                 

  َُٓ-َُّ( الكجكه كالنظائر  ُ)

 ُُْ( ينظر : الكجكه كالنظائر  ِ)
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ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًمف رَّسيكؿو كىال نىًبيٍّ ًإالٌ  مىا أىٍرسى  ًإذىا تىمىنَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي تعالى : )كى
ًميـه  ـي المَّوي آيىاًتًو كىالمَّوي عى ًفي أيٍمًنيًَّتًو فىيىنسىخي المَّوي مىا ييٍمًقي الشٍَّيطىافي ثيَـّ ييٍحًك

ًكيـه(}الح { أم : إذا قرأ ، كىك ذلؾ المعنى ؛ ألفَّ القراءة تقدير ، ِٓج : حى
كقاؿ الراغب : ))كالمىًنيُّ لمذم قيدّْر بو الحيكاناتي (ُ) ككضع كؿ آية مكضعيا((

ٍيًف الذَّكىرى كىاألنثىى } ٍكجى مىؽى الزَّ { ًمف نٍُّطفىةو ًإذىا ْٓ، قاؿ تعالى : )كىأىنَّوي خى
: تيقدَّر بالعزة اإلليية ما لـ يكف منو ، كمنو  { أمْٔ-ْٓتيٍمنىى(}النجـ : 

المنيَّة كىك األجؿ المقدَّر لمحيكاف ، كجمعو منايا ، كالتمني : تقدير شيء في 
كيّْة  النفس كتصكيره فييا ، كذلؾ قد يككف عف تخميف كظٌف ، كيككف عف رى

لتمني كبناء ، لكف لمَّا كاف أكثره عف تخميف  صار الكذب لو أٍممىؾ ، فأكثر ا
ا تىمىنَّى(}النجـ :  ـٍ ًلؤلنسىاًف مى ...  {ِْتصكُّر ما ال حقيقة لو ، قاؿ تعالى : )أى

كاألمنيَّة : الصكرة الحاصمة في النفس مف تمنّْي الشيء ، كلمَّا كاف الكذب 
يراده بالمفظ صار التمنّْي كالمبدإ لمكذب فصحَّ أف  تصكُّرى ما ال حقيقة لو ، كا 

لتمنّْي ، كعمى ذلؾ ما ركم عف عثماف رضي ا عنو : ييعبَّر عف الكذب با
ـٍ أيمّْيُّكفى الى يىٍعمىميكفى  ًمٍنيي ما تغنَّيتي كال تمنَّيتي منذ أسممتي ، كقكلو تعالى : )كى

(}البقرة :  ـٍ ًإالَّ يىظينُّكفى ٍف ىي اًنيَّ كىاً  { قاؿ مجاىد : معناه إالَّ ٖٕاٍلًكتىابى ًإالَّ أىمى
 تبلكة مجردة عف المعرقة مف حيث إفَّ التبلكة ببل : إالٌ  كذبنا ، كقاؿ غيره

معرفة المعنى تجرم عند صاحبيا مجرل أمنيَّة تمنَّيتيا عمى التخميف ، كقكلو 
ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًمف رَّسيكؿو كىال نىًبيٍّ ًإالٌ  ا أىٍرسى مى  ًإذىا تىمىنَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي تعالى :  )كى

ًميـه ًفي أيٍمًنيًَّتًو فى  ـي المَّوي آيىاًتًو كىالمَّوي عى يىنسىخي المَّوي مىا ييٍمًقي الشٍَّيطىافي ثيَـّ ييٍحًك
ًكيـه(}الحج :  { أم : في تبلكتو ، فقد تقدـ أفَّ التمنّْي كما يككف عف ِٓحى

تخميف كظٌف فقد يككف عف ركيَّة كبناء ، كلمَّا كاف النبي صمى ا عميو كسمـ 
إلى ما نزؿ بو الركح األميف عمى قمبو ، حتى قيؿ لو :  كثيرنا ما كاف يبادر

                                                 

 ِٔٗكينظر : العيف لمخميؿ ص  ْْٖ( مقاييس المغة ص  ُ)
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ٍؿ  ؿى {اآلية ، كًُُْباٍلقيٍرآًف(}طو :)كىال تىٍعجى ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رّْ )ال تيحى
{ سمَّى تبلكتو عمى ذلؾ تمنّْينا ، كنبَّو أف لمشيطاف تسٌمطنا ًُٔبًو(}القيامة : 

أفَّ العجمة مف الشيطمف ، كمنيتىني  عمى مثمو في أمنيَّتو ، كذلؾ مف حيث بيَّف
كذا : جعمتى أمنيَّة بما شبَّيتى لي قاؿ تعالى مخبرنا عنو : )كىأليًضمَّنَّييـٍ 

(}النساء :    (ُ){((ُُٗكىأليمىنّْيىنَّييـٍ
جعؿ العسكرم التمني في الكجو األكؿ بمعنى قكؿ القائؿ : يا ليتني 

( كجعمو كنتي كذا ، كجعمو بيذا المعنى في قكلو تعال نَّكيا اٍلمىٍكتى ى )فىتىمى
الدامغاني بمعنى السؤاؿ ، كالقكؿ كالسؤاؿ ال يعني التمني ، فقد أجمع أىؿ 
المغة كما تقدـ عمى أفَّ التمني ىك التقدير ، كىك كما قاؿ الراغب : ))تقدير 
شيء في النفس كتصكيره فييا(( ك))قاؿ أبك بكر : تمنَّيتي الشيءى ، أم : 

((قدرتو ، كأحب أك ىك ))تشيّْي حصكؿ األمر المرغكب  (ِ) بتي أف يصير إليَّ
ككثيرنا ما يقكؿ اإلنساف  (ْ)كىك حديث النفس بما يككف كبما ال يككف (ّ) فيو((

ـٍ  بمسانو خبلؼ ما في قمبو ، قاؿ تعالى : )يىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىًيـ مَّا لىٍيسى ًفي قيميكًبًي
ا يىٍكتيمي  (}البقرة : كىالٌموي أىٍعمىـي ًبمى { أك خبلؼ عممو ، قاؿ تعالى : )يىا أىيُّيىا ُٕٔكفى

ـى تىقيكليكفى مىا ال تىٍفعىميكفى } ٍقتنا ًعندى المًَّو أىف تىقيكليكا مىا ال ِالًَّذيفى آىمىنيكا ًل { كىبيرى مى
(}الصؼ :  { فالقرآف الكريـ أراد مف التمني التمني الصادؽ ّ-ِتىٍفعىميكفى

مف المساف ، بؿ التمني ككما عرَّفو أىؿ المغة ىك أمر الصادر مف القمب ال 
قمبي ، لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أف قكلو تعالى : )فىتىمىنَّكيا 

( يعني : قكلكا يا ليتنا نمكت ، أك اسألكا : يا ربُّ أًمتنا   اٍلمىٍكتى
                                                 

 .                                                                                                  ُُٗ-ُُٕ/ْكينظر عمدة الحفاظ  ْٕٗ-ْٔٗ( المفردات ص  ُ)

                                                                                                   ّْٔٓ/ْ( تيذيب المغة لؤلزىرم  ِ)

                                                                                                ُّٗ/ُْكينظر : لساف العرب  ْٖٔ/ِ/ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر  ّ)

                                                            ( ينظر : المصادر السابقة                                     ْ)
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كجعؿ الدامغاني األماني كالتمني في الكجو الثالث بمعنى األحاديث 
ـي األمىاًنٌي( كالتمني كاألماني ال تعني الكا ٍتكي ذبة في قكلو تعالى : )كىغىرَّ

األحاديث الكاذبة فحسب ، بؿ ىي كما تقدـ تعريفيا لدل أىؿ المغة : تقدير 
شيء في النفس كتصكيره فييا ، كذلؾ قد يككف عف تخميف كظٌف ، كيككف 

كيّْة كبناء ، أك ىك حديث النفس في ما ترغب فيو ، فيما يمكف حصكلو  عف رى
؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف حدَّد  بى منالو أك قري  دى عي أك ال ، كفيما بى 

كعيَّف تفسير األماني في ىذه اآلية باألحاديث الكاذبة ، قاؿ الطبرم في 
ـي األمىاًنٌي( ))يقكؿ : كخدعتكـ أمانيُّ نفكسكـ  ٍتكي تفسير قكلو تعالى : )كىغىرَّ

 كقاؿ الزجاج في تفسيره : ))أم : ما كنتـ تمٌنكف (ُ) فصدتكـ عف سبيؿ ا((
كقاؿ ابف الجكزم : ))يعني ما كانكا يتمٌنكف  (ِ) مف نزكؿ الدكائر بالمؤمنيف((
كقاؿ القرطبي : ))أم : األباطيؿ ، كقيؿ :  (ّ)مف نزكؿ الدكائر بالمؤمنيف((

طكؿ األمؿ ، كقيؿ : ىك ما كاف يتمٌنكف مف ضعؼ المؤمنيف كنزكؿ الدكائر 
كقاؿ أبك ...  ف ، كقيؿ : الدنيابيـ ، كقاؿ قتادة : األمانٌي ىنا خداع الشيطا

سناف : ىك قكليـ سيغفر لنا ، كقاؿ ببلؿ بف سعد : ذكرؾ حسناتؾ كنسيانؾ 
 (ْ) سيئاتؾ((
كجعؿ األماني في الكجو الرابع بمعنى األطماع ، في قكلو تعالى :  
قىاليكاٍ  نَّةى ًإالٌ  )كى ؿى اٍلجى ارىل ًتٍمؾى أىمى  لىف يىٍدخي ـٍ قيٍؿ ىىاتيكٍا مىف كىافى ىيكدان أىٍك نىصى اًنيُّيي

( كالطمع غير التمني فقد عيرّْؼ الطمع بأنَّو ما كاف  اًدًقيفى ـٍ ًإف كينتيـٍ صى بيٍرىىانىكي
فَّ اليأس  ))ضد اليأس ، كقاؿ عمر بف الخطاب : إفَّ الطمع فقر ، كا 

                                                 

 ّْٔ/ٕ( جامع البياف  ُ)

عرابو  ِ)  ٗٗ/ٓ( معاني القرآف كا 

 ّْٔ/ٕ( زاد المسير  ّ)

 َُٗ/ُٕ( الجامع ألحكاـ القرآف  ْ)
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))كأكثر ما يستعمؿ فيما يقرب (ِ)))كطمع فيو : حرص عميو كرجاه(((ُ)غنى((
يستعمؿ بمعنى األمؿ ، كمف كبلميـ : طمع في غير حصكلو ، كقد 

مطمع : إذا أمَّؿ ما يبعد حصكلو ؛ ألنَّو قد يقع كؿ كاحد منيما مكقع اآلخر 
، كالقرآف لـ يقؿ : تمؾ أطماعيـ بؿ  فيذا معنى الطمع( ّ) لتقارب المعنى((

( فاستعمؿ األماني لمعناه ال بمعنى الطمع   قاؿ : ـٍ اًنيُّيي ، ككذلؾ جاء )ًتٍمؾى أىمى
( إنَّو أمانٌي منيـ يتمنكنيا عمى ا  اًنيُّييـٍ تفسيره ، قاؿ الطبرم : )))ًتٍمؾى أىمى
بغير حؽ كال حجة كال برىاف كال يقيف عمـ بصحة ما يدعكف ، كلكف بادعاء 

(  (ْ) األباطيؿ ، كأمانٌي النفكس الكاذبة(( ـٍ اًنيُّيي كقاؿ ابف الجكزم : )))ًتٍمؾى أىمى
 (ٓ)شيء يتمنكنو ، كظفّّ يظنكنو((أم : ذاؾ 

كاألحاديث الكاذبة ، كاألطماع ، كقكؿ القائؿ : يا ليتني أك السؤاؿ ، 
  تكليس ، معاف مرادفة لمتمٌني كما جاء في الكجو األكؿ ، كالثالث ، كالرابع 

األلفاظ ك التمني نفسو بؿ المعنى القريب منو ،  تعني، أم : ال أكجينا لو 
شتد ترادفيا فبل بدَّ مف أف يككف بينيا فركؽ معنكية خاصة ، المترادفة ميما ا

 .كىي المقصكدة في القرآف الكريـ 
كجعؿ العسكرم كالدامغاني التمني في الكجو  التمّني والقراءة :

ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًمف رَّسيكؿو كىال  ا أىٍرسى مى الثاني بمعنى القراءة في قكلو تعالى : )كى
ا ييٍمًقي الشٍَّيطىافي ثيَـّ نىًبيٍّ ًإالٌ   ًإذىا تىمىنَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو فىيىنسىخي المَّوي مى

ًكيـه(  ًميـه حى ـي المَّوي آيىاًتًو كىالمَّوي عى كقد ذكرتي قبؿ قميؿ أٌف ىذا ىك الكجو ييٍحًك
                                                 

 ِِٓ/ُِكينظر : تاج العركس  ُِِٖ/ّ( تيذيب المغة لؤلزىرم  ُ)

 ِِٓ/ُِكينظر : تاج العركس  ُٔٓ/ُ( المحكـ البف سيده  ِ)

 ِِٓ/ُِكينظر تاج العركس  ّٖٕ( المصباح المنير لمفيكمي ص  ّ)

 ٔٔٓ/ُ( جامع البياف  ْ)

 ُُٓ/ُ( زاد المسير  ٓ)
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ا كجو قاؿ بو  بطريقة ما قيؿ ، كىك  المعنيٌ  ، قاؿ عدد مف المفسريف أيضن
الطبرم فيما ركاه عف محمد بف كعب القرضي كمحمد بف قيس أنَّيما قاال : 
))جمس رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في ناد مف أندية قريش كثير أىمو ، 
فتمنى يكمئذ أف ال يأتيو مف ا شيء فينفركا عنو ، فأنزؿ ا عميو : )كالنٍَّجـً 

 عميو كسمـ حتى إذا بمغ قكلو تعالى : إذا ىىكىل( فقرأىا رسكؿ ا صمى ا
مىنىاةى الثَّاًلثىةى األٍخرىل(}النجـ : ُٗ)أىفىرىأىٍيتيـي البلتى كىاٍلعيزَّل } { ألقى َِ-ُٗ{ كى

ف شفاعتيفَّ لتيرتجى فتكمـ  (ُ)الشيطاف عميو كممتيف : تمؾ الغرانيؽ العمى ، كا 
كسجد القكـ معو يا ، فسجد في آخر السكرة بيا ثـ مضى ، فقرأ السكرة كمٌ 

كمنيـ مف ذكر أفَّ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لـ ينطؽ ( ِ) جميعنا((
نَّما نطؽ بيما الشيطاف ، ككاف الشيطاف في زمف النبي  بيذيف الحرفيف ، كا 
صمى ا عميو كسمـ يتكمـ كيسمع الناس كبلمو ، أك رجؿ مف المشركيف ، 

لسبلـ محاكينا نغمتو ، فظفَّ قرَّب صكتو مف صكت النبي عميو الصبلة كا
المشرككف أفَّ ىذيف الحرفيف نطؽ بيما رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بعد 

مىنىاةى الثَّاًلثىةى األٍخرىل( ففرحكا بذلؾ ُٗقكلو تعالى : )أىفىرىأىٍيتيـي البلتى كىاٍلعيزَّل } { كى
النبي ذلؾ بأفَّ محمدنا صمى ا عميو كسمـ ذكر آليتيـ بخير ، فممَّا عرؼ 

َـّ لما أشاعو المشرككف كالناس عنو ، ثـ عرَّؼ الناسى أفَّ الشيطاف  خاؼ كاغت
ىك القائؿ المسمع لمناس ، قاؿ ذلؾ فتنة كاختبارنا ؛ ليزداد المؤمنكف إيماننا ، 

، كمعنى الشاىد أفَّ ا سبحانو يطيّْب نفس النبي  كالمنافقكف شكِّا كامتحاننا
 كال رسكؿ بعثو ا مف قبمو إالٌ خبره بأفَّ ما مف نبي صمى ا عميو كسمـ كي

                                                 

                                                           ( الغرانيؽ ىنا األصناـ ، كىي في األصؿ الذككر مف طير الماء                                          ُ)

                                                                                                   ُِٗ/ُٕ( جامع البياف  ِ)
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إذا تمنَّى مثؿ ما تمنَّى ألقى الشيطاف عميو في قراءتو ما يرضي قكمو 
  (ُ)الكافريف برسالتو أك نبكتو

كقد تبيَّف مف تعريؼ أىؿ المغة لمتمني أنَّو يعني التمني بعينو ، 
مىنَّى( : إذا حدَّث نفسو )أىٍلقىى كبمعناه فسره بعضيـ ، قاؿ مقاتؿ : )))ًإذىا تى 

كقاؿ الفراء : )))ًإذىا تىمىنَّى( التبلكة (ِ)الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو( يعني : في حديثو((
حتى الطبرم الذم ركل قصة الغرانيؽ قاؿ كما تقدـ :  (ّ) كحديث النفس((

قى ))فتمنى يكمئذ أف ال يأتيو مف ا شيء فينفركا عنو(( كقاؿ : ))أل
الشيطاف عمى لسانو ، ًلما كاف يحدّْث بو نفسو أف يأتي بو قكمو : تمؾ 

فَّ شفاعتيفَّ لترتجى(( فعرَّؼ  التمني بحديث النفس ،  (ْ)الغرانيؽ العمى ، كا 
فيككف الشيطاف ألقى في حديثو النفسي ال في لسانو كقراءتو ، كقاؿ النحاس 

فَّ عمٌي بف أبي طمحة ركل بعد أف ركل ما ذكره الطبرم : ))كالقكؿ اآلخر أ
ًإذىا تىمىنَّى( قاؿ : إذا تحدَّث ألقى  باس في قكؿ ا عز كجؿ : )ًإالٌ عف ابف ع

 ) ا ييٍمًقي الشٍَّيطىافي الرداءة الشيطاف )ًفي أمًنيًَّتًو( قاؿ : في حديثو )فىيىنسىخي المَّوي مى
فيبطؿ ا ما يمقي الشيطاف ، كىذا مف أحسف ما قيؿ في اآلية كأعبله كأجمَّو 

لتفسير ركاىا عمي ، كقد قاؿ أحمد بف محمد بف حنبؿ : بمصرى صحيفةه في ا
بف أبي طمحة ، لك رحؿ فييا رجؿ إلى مصرى قاصدنا ما كاف كثيرنا ، كالمعنى 

                                                 

كأسػػػباب  ِٕٕ/ّكالكسػػػيط لمكاحػػدم  ُِِ-ُِٗ/ُٕ( ينظػػر : جػػامع البيػػػاف لمطبػػرم  ُ)
كالمحػػػرر الػػػػكجيز البػػػػف  ُِٔ-ُُٔ/ّكالكشػػػاؼ لمزمخشػػػػرم  ُِٗالنػػػزكؿ لمكاحػػػػدم ص 

كالجػامع ألحكػاـ القػرآف لمقرطبػي  ِّّ-ِِّ/ٓكزاد المسير البػف الجػكزم  ُِٗ/ْعطية 
                                                                                                  ُُٗ/ْكعمدة الحفاظ لمحمبي  ٗٓ/ُِ

                                                                                                 ّٕٖ-ّٖٔ/ِ( تفسير مقاتؿ  ِ)

                                                                                                 ُّْ/ِ( معاني القرآف  ّ)

                                                                                                   َِِ/ُٕ( جامع البياف  ْ)
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عميو أفَّ النبي صمى ا عميو كسمـ ، إذا حدَّث نفسو ألقى الشيطاف في 
حديثو عمى جية الحيمة ، فيقكؿ لو :  لك سألتى ا جؿَّ كعزَّ أف ييغىنّْمؾى كذا 

ا جؿَّ كعزَّ أفَّ الصبلح في غير ذلؾ ، فيبطؿ ما ليتسع المسممكف ، كيعمـ 
اء جميعنا : يمقي الشيطاف ، كما قاؿ ابف عباس ، كحكى الكسائي كالفرٌ 

كقاؿ الكاحدم :  (ُ) تمنَّى : إذا حدَّث نفسو ، كىذا ىك المعركؼ في المغة((
نَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمنً  يًَّتًو( إذا أحبَّ شيئنا ))كعمى ىذا معنى قكلو : )ًإذىا تىمى

ا )))ًإذىا تىمىنَّى( معنى  (ِ)ألقى الشيطاف في محبتو(( كجاء في التفسير أيضن
 كأمٌ ، فالتمني يعني التمني بعينو  (ّ) تمنَّى تشيَّى كىيَّأ في نفسو ما ييكاه((

معنى نيسب اليو فيك إمَّا أف يككف مرادفنا كتفسيرنا لو ، أك كاف عمى طريقة 
المعككسة ، لذلؾ قيؿ : ))إنَّما سيميت القراءة أمنية ؛ ألفَّ القارئ إذا الدراسة 

ذا انتيى إلى آية عذاب تمنَّى أف ال  انتيى إلى آية رحمة تمنَّى حصكليا ، كا 
كقيؿ :  (ْ)فإفَّ التالي مقدّْر لمحركؼ يذكرىا شيئنا فشيئنا((...  ييبتمى بيا

َـّ يذكرىا  يقدّْر الحركؼ في قمبو أكَّالن  رئ))كتسمية القراءة أمنية لمَّا أفَّ القا ، ث
كقاؿ ابف عاشكر ؛ ))كعندم في صحة إطبلؽ لفظ األمنية  (ٓ)شيئنا فشيئنا((

حتى لك  (ٔ)فبل أظفُّ أفَّ القراءة يقاؿ ليا أمنية((... عمى القراءة شؾ عظيـ
صحَّ كجو القراءة الذم قاؿ بو العسكرم كالدامغاني ، فميس المراد جعؿ 

                                                 

                                                                                                   ِٖٔ( إعراب القرآف ص  ُ)

                                                                                                  ِٕٕ/ّ( الكسيط  ِ)

                                                                                                 ِٕٓ/ّ( فتح القدير لمشككاني  ّ)

كالمبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب البػػف عػػادؿ  ْْٔ/ٔ( البحػػر المحػػيط ألبػػي حيػػاف األندلسػػي  ْ)
                                                                                                 ُُٗ/ُْالدمشقي 

                                                                                                ُِٕ/ٗي ( ركح المعاني لآللكس ٓ)

                                                                                              ُِٔ/ُٕ( التحرير كالتنكير  ٔ)
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نَّما جعؿ القراءة بمعني التمني ، فيككف التمني يعني التم ني بمعنى القراءة ، كا 
 التمني بعينو ، كجعمو بمعنى القراءة تحريؼ لداللتو 

فالذم جعؿ التمني بمعنى القراءة ، كاف مستندنا إلى ىذه الركاية التي 
جعمت إلقاء الشيطاف في قراءة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كتبلكتو لو ال 
لقاء الشيطاف مف الجف أك اإلنس بيذيف الحرفيف : تمؾ الغرانيؽ  في تمنيو ، كا 
ف شفاعتيفَّ لتيرتجى ، أك نطؽ بيما الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  العمى ، كا 
بتأثير الشيطاف ككسكستو ، يعني أفَّ القكؿ بيذيف الحرفيف كاف قسرنا مف دكف 

عمى سبيؿ السيك كالغمط  ؛ إرادة الرسكؿ صمى عميو كسمـ ، أك تمفظ بيما 
ىذه الركاية بكؿ أكجييا ردَّىا المحققكف مف العمماء مف عدة كجكه ، فذكركا 

في الكحي ال يجكز مف الكممة سيكنا ، فمثؿ ىذا السيك  أنَّو إف كاف قاؿ ىذه
 ثبلثة أكجو : 

لك جاز ىذا السيك لجاز مثمو في سائر المكاضع في  واألكؿ : أنَّ 
كحينئذ تزكؿ الثقة عمَّف كيمّْؼ بإنزاؿ القرآف عميو كحممو كنشره  القرآف الكريـ ،

، كىذا غير جائز في حؽ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ، كقد نفاه عنو 
مىٍينىا بىٍعضى األقىاًكيًؿ } ؿى عى لىٍك تىقىكَّ ٍذنىا ْْالبارئ عز كجؿ ، قاؿ تعالى : )كى { الخى

ًتيفى }{ ثيَـّ لىقىطىٍعنى ًْٓمٍنوي ًباٍليىًميًف } دو عىٍنوي ْٔا ًمٍنوي اٍلكى { فىمىا ًمنكيـ مٍّْف أىحى
(}الحاقة :  اًجًزيفى ؿَّ ُ{ كقاؿ تعالى : )كىالنٍَّجـً ًإذىا ىىكىل }ْٔ-ْْحى { مىا ضى

مىا غىكىل } ـٍ كى اًحبيكي ًف اٍليىكىل }ِصى مىا يىنًطؽي عى { ًإٍف ىيكى ًإال كىٍحيه ييكحىى ّ{ كى
مَّمىوي شىًديدي اٍلقيكى ْ} { فيذه النصكص تشيد بأنَّو صمى عميو ْ-ُل(}النجـ : { عى

كسمـ إف كاف يسيك كينسى في غير الكحي ، فإنَّو ال يسيك كال ينسى فيما 
 ينزؿ عميو مف القرآف 

الثاني : أفَّ الساىي ال يجكز أف يقع منو مثؿ ىذه األلفاظ المطابقة 
فَّ كاحدنا لك أنشد قصيدة لكزف السكرة كطريقتيا كمعناىا ، فإنَّا نعمـ بالضركرة أ

 لما جاز أف يسيك حتى يتفؽ منو بيت شعر في كزنيا كمعناىا كطريقتيا 
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الثالث : ىب أنَّو تكمـ بذلؾ سيكنا فكيؼ ال ينتبو لذلؾ حيف قرأىا 
 عمى جبريؿ 

أمَّا إذا كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ نطؽ بذلؾ قسرنا مف دكف 
ا  رادتو فيك باطؿ أيضن  مف ثبلثة أكجو :اختياره كا 

األكؿ : أفَّ ا سبحانو أخبرنا أفَّ الشيطاف ال سمطاف لو عمى عباده 
ـٍ سيٍمطىافه ًإالٌ المؤمنيف ، قاؿ تعالى : )ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى  مىٍيًي ًف اتَّبىعىؾى ًمفى  لىؾى عى مى

(}الحجر :  مىى الًَّذيفى آمىنيكٍا ِْاٍلغىاًكيفى { كقاؿ تعالى  : )ًإنَّوي لىٍيسى لىوي سيٍمطىافه عى
كَّميكفى } ـٍ يىتىكى بًّْي مىى رى لٍَّكنىوي كىالًَّذيفى ىيـ ًبًو ٗٗكىعى مىى الًَّذيفى يىتىكى { ًإنَّمىا سيٍمطىانيوي عى
(}النحؿ :  مىا كىافى ََُ-ٗٗميٍشًركيكفى { كقاؿ تعالى حاكينا عف الشيطاف : )كى

مىٍيكيـ مّْف سيٍمطىافو ًإالٌ  ًليى  ليكميكٍا  عى ٍبتيـٍ ًلي فىبلى تىميكميكًني كى ـٍ فىاٍستىجى أىف دىعىٍكتيكي
ـٍ ًفي ِِأىنفيسىكيـ(}إبراىيـ :  يّْنىفَّ لىيي ٍيتىًني أليزى آ أىٍغكى { كقاؿ تعالى : )قىاؿى رىبّْ ًبمى

(}الحجر : ّٗأليٍغًكيىنَّييـٍ أىٍجمىًعيفى }األىٍرًض كى  -ّٗ{ ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمٍنييـي اٍلميٍخمىًصيفى
ـٍ أىٍجمىًعيفى }َْ { ًإال ًعبىادىؾى ًمٍنييـي ِٖ{ كقاؿ تعالى : )قىاؿى فىًبًعزًَّتؾى الٍغًكيىنَّيي

(}ص :  { فإذا كاف الشيطاف ال سمطاف لو عمى عباد ا ّٖ-ِٖاٍلميٍخمىًصيفى
منيف بنصّْ كبلـ ا جؿ كعبل ، فيك ال سمطاف لو عمى رسكؿ ا مف المؤ 

باب أكلى ؛ ألنَّو صمى ا عميو كسمـ ىك سيّْد عباد ا المؤمنيف كسيد 
لىٍكالى أىف  المرسميف ، كقاؿ تعالى في صفة النبي صمى ا عميو كسمـ : )كى

ـٍ شىيٍ  { كالتثبيت كاقع ، ْٕئنا قىًميبلن(}اإلسراء : ثىبٍَّتنىاؾى لىقىٍد ًكدتَّ تىٍركىفي ًإلىٍيًي
تٍَّمنىاهي  كالمقاربة منفية ، كقاؿ تعالى : )كىذىًلؾى ًلنيثىبّْتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى

(}الفرقاف :  { ك)ال( ٔ{ كقاؿ تعالى : )سىنيٍقًرؤيؾى فىبل تىنسىى(}األعمى : ِّتىٍرًتيبلن
يا لك كانت ال الناىية لحذفت ىنا نافيو كليست ناىية بداللة عدـ جزميا ؛ ألنَّ 

ألؼ )تىنسىى( كالمعنى : سنقرئؾ يا محمد ، كأنت ممَّف ال ينسى ما نتمكه عميو 
 ، فيذه النصكص تشيد بعصمتو مف شياطيف اإلنسف كالجف                                                                       
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لقاء ىذه الزيادة في فراءة الرسكؿ الثاني : أفَّ الشيطاف لك قدر عمى إ
صمى ا عميو كسمـ ، الرتفع األماف عف الكحي لقياـ ىذا االحتماؿ ، كقد 
تعيد ا بحفظ كتابو مف شياطيف اإلنس كالجف كبحفظو مف كؿ زيادة 

ٍمًفًو تىنًزيؿه  مٍّْف  كنقصاف ، قاؿ تعالى : )ال يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمف بىٍيًف يىدىٍيًو كىال ًمٍف خى
(}فصمت :  ًميدو ًكيـو حى نَّا لىوي ِْحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  { كقاؿ تعالى : )ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

(}الحجر :  اًفظيكفى    {ٗلىحى
الثالث : أفَّ الشيطاف لك قدر عمى ذلؾ في حؽ النبي صمى ا  

عف  الناسى  عميو كسمـ لكاف اقتداره عمينا أكثر ، فكجب أف يزيؿ الشيطافي 
يف ، كلجاز في أكثر ما يتكمـ بو أحدنا أف يككف ذلؾ بإجبار الشيطاف الد

 (ُ)ككسكستو 
فركاية الغرانيؽ قد رٌدىا المحققكف مف العمماء جممة كتفصيبلن ، فقد 
))ركم عف محمد بف إسحاؽ أنَّو سيئؿ عف ىذه القصة فقاؿ : ىذا مف كضع 

أحمد بف الحسيف  الزنادقة ، كصنَّؼ فيو كتابنا ، كقاؿ اإلماـ أبك بكر
البييقي : ىذه القصة غير ثابتة مف جية النقؿ ، ثـ قاؿ : ركاة ىذه القصة 
مطعكنكف ، كركل البخارم في صحيحو أنَّو عميو السبلـ قرأ سكرة النجـ ، 
كسجد فييا المسممكف كالمشرككف كالجف كاإلنس ، كليس فييا ذكر الغرانيؽ ، 

      (ِ) فييا البتة ذكر الغرانيؽ(( كركم ىذا الحديث مف طرؽ كثيرة ، كليس
نَّما كاف في  فاإللقاء لـ يكف في قراءة الرسكؿ صمى ا عميو ، كا 

، فيككف معنى تمنّْيو ؛ كالتمني عيرّْؼ في اآلية بأنَّو تمني الخاطر كالقمب 
نَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو( إذا تمنَّى قكلو تعالى : )إالٌ  بعض ما  ًإذىا تىمى

                                                 

 ّٕٓ/ّكفتح القدير لمشػككاني  ّْٔ/ٔياف األندلسي ( ينظر : البحر المحيط ألبي ح ُ)
                                                                                                ُِِ-ُُِ/ُْكالمباب في عمـك الكتاب البف عادؿ الدمشقي 

                                                                                                ُُٖ-ُُٕ/ُْ( المباب في عمـك الكتاب   ِ)
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يتمنَّاه مف األمكر كسكس إليو الشيطاف بالباطؿ ، كيدعكه إلى ما ال ينبغي ، 
َـّ إفَّ ا ينسخ ذلؾ كيبطمو كييديو إلى ترؾ االلتفات إ لى كسكستو ، أم : ث

مقٌربنا إلى ا ألقى الشيطاف في فكره ما يخالفو ، فرجع إلى ا  إذا أراد  فعبلن 
لو تعالى : )ًإذىا تىمىنَّى( ىك كقكلو تعالى : )ًإفَّ في ذلؾ ،  فيككف معنى قك 

كٍا فىًإذىا ىيـ  ـٍ طىاًئؼه مّْفى الشٍَّيطىاًف تىذىكَّري الًَّذيفى اتَّقىكٍا ًإذىا مىسَّيي
(}األعراؼ :  كفى مَّا يىنزىغىنَّؾى ًمفى الشٍَّيطىاًف نىٍزغه َُِمٍُّبًصري { كقكلو تعالى : )كىاً 

ـي(}فصمت : فىاٍستىًعٍذ ًبالمًَّو ًإنَّ  { كحاصؿ البحث أفَّ ّٔوي ىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي
ف عصميـ عف الخطأ  الغرض مف ىذه اآلية أفَّ الرسؿ الذيف أرسميـ ا كا 
في تبميغ ما أنزؿ عمييـ ، فمـ يعصميـ عف جكاز السيك ككسكسة الشيطاف ، 

النبي  ))كيجكز أف يككف المعنى أفَّ  (ُ)بؿ حاليـ في ذلؾ كحاؿ سائر البشر
ى حصكؿ إذا تمنَّى ىىٍدم قكمو ، أك حرص عمى ذلؾ فمقي منيـ العناد ، كتمنٌ 

ىداىـ بكؿ كسيمة ألقى الشيطاف في نفس النبي خاطر اليأس مف ىداىـ 
عسى أف يقصر النبي صمى ا عميو كسمـ مف حرصو ، أك أف يضجره ، 

ث ذلؾ كىي خكاطر تمكح في النفس ، كلكف العصمة تعترضيا ، فبل يمب
الخاطر أف ينقشع ، كيرسخ في نفس الرسكؿ ما كيٌمؼ بو مف الدأب عمى 
ا إلى  الدعكة كالحرص عمى الرشد ، فيككف معنى اآلية عمى ىذا الكجو ممكّْحن
ـٍ فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىف تىٍبتىًغيى نىفىقنا ًفي  يي مىٍيؾى ًإٍعرىاضي ف كىافى كىبيرى عى قكلو تعالى : )كىاً 

مىى اٍلييدىل فىبلى األىٍرًض أىٍك سي  ـٍ عى مىعىيي لىٍك شىاء الٌموي لىجى ا ًفي السَّمىاء فىتىٍأًتيىييـ ًبآيىةو كى مَّمن
(}األنعاـ :  اًىًميفى   (ِ){((ّٓتىكيكنىفَّ ًمفى اٍلجى

فقد انتيى تحقيؽ المحققيف مف العمماء إلى أفَّ ركاية الغرانيؽ كذب 
طعننا بعصمة النبي صمى ا  كافتراء ، كأنَّو مف كضع الزنادقة ، كأفَّ فيو

                                                 

  ُِْ-ُِّ/ُْ( ينظر : المباب في عمـك الكتاب  ُ)

  ُِٔ/ُٕ( التحرير كالتنكير  ِ)
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عميو كسمـ ، كبكتاب ا المنزؿ عمى قمبو ، كىذه الركاية جاءت مف جعؿ 
ًإذىا تىمىنَّى أىٍلقىى الشٍَّيطىافي ًفي  كاألمنية في قكلو تعالى : )إالٌ  القراءة كجيا لمتمني

إثبات كجو  أيٍمًنيًَّتًو( فجعؿ القراءة كجينا لمتمني ، يفيد إثبات ىذا الطعف ؛ ألفَّ 
 . لمفظ  يفيد إثبات معناه عمى سبيؿ القطع كالتعييف

مف أمكر ، كيحٌدث في قمبو ىك ما يتمٌناه المرء فقد تبٌيف أٌف التمٌني 
، كىذا ىك معناه أينما كرد في المغة حسبما يتصٌكرىا كيتخٌمنيا بيا نفسو 

بطريقة  بطريقتيف :كالقرآف الكريـ ، أٌما األكجو المنسكبة إليو فيي مختمقة 
 . بطريقة جعمو بمعاني ما قيؿ ك  جعمو بمعاني مرادفاتو ، 

 قاؿ الدامغاني : ))تفسير التنزيؿ عمى تسعة أكجو ::  التنزيؿ-٘ 

فكجو منيا ، التنزيؿ ، يعني : القكؿ ، قكلو تعالى في سكرة األنعاـ : 
ا أىنىزؿى الٌموي(}األنعاـ مىف قىاؿى سىأينًزؿي ًمٍثؿى مى { يعني : سأقكؿ مثؿ ما ّٗ:  )كى

قاؿ ا تعالى ، مثميا في سكرة الزمر : )تىنًزيؿي اٍلًكتىاًب ًمفى المًَّو اٍلعىًزيًز 
(}الزمر :  ًكيـً  {ُاٍلحى

كالكجو الثاني ، أنزلنا يعني : خمقنا ، قكلو تعالى في سكرة الحديد : 
مىنىاًفعي  ًديدى ًفيًو بىٍأسه شىًديده كى ٍلنىا اٍلحى { يعني : خمقنا ًِٓلمنَّاًس(}الحديد :  )كىأىنزى

 الحديد 
كالكجو الثالث ، اإلنزاؿ : إنزاؿ المطر مف السماء ، قكلو تعالى : 

ٍلنىا ًمفى السَّمىاء مىاء مُّبىارىكنا(}ؽ :  نىزَّ  { ٗ)كى
كالكجو الرابع ، التنزيؿ يعني : البياف ، قكلو تعالى في سكرة بني 

قيٍرآنان  ٍلنىاهي تىنًزيبلن(}اإلسراء : إسرائيؿ : )كى نىزَّ مىى ميٍكثو كى مىى النَّاًس عى ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى فىرى
 { أم : كبيَّنَّاه تبييننأَُ

كالكجو الخامس : ، التنزيؿ بمعنى اإلىباط ، قكلو تعالى في سكرة 
ٍيري الٍ  قيؿ رَّبّْ أىنًزٍلًني مينزىالن مُّبىارىكنا كىأىنتى خى (}المؤمنكف : )المؤمنكف( : )كى مينًزًليفى

 { أم : اىبطني ميبطنا مباركنا ، يعني : مف السفينة إلى األرض ِٗ
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كالكجو السادس ، النزؿ : الثكاب ، قكلو تعالى في سكرة الصافات : 
(}الصافات :  قُّكـً رىةي الزَّ ـٍ شىجى ٍيره نُّزيالن أى  {يعني : ثكابنأِ)أىذىًلؾى خى

: اإلرساؿ ، فذلؾ قكلو تعالى في  كالكجو السابع ، التنزيؿ بمعنى
لىٍك شىاء المَّوي ألنزىؿى مىبلًئكىةن(}فصمت :  { أم : ألرسؿ ُْسكر حـ السجدة : )كى
لىٍك شىاء المَّوي ألنزىؿى مىبلًئكىةن(}المؤمنكف :   {ِْرسبلن مف المبلئكة )كى

لىٍك  كالكجو الثامف ، نزؿ : بسط ، قكلو تعالى في سكرة حـ عسؽ : )كى
لىًكف يينىزّْؿي ًبقىدىرو مَّا يىشىاء ًإنَّوي ًبًعبىاًدًه  ٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبىغىٍكا ًفي األٍرًض كى بىسىطى المَّوي الرّْ

(}الشكرل :  ًبيره بىًصيره  { ِٕخى
قكلو تعالى : )نىزىؿى ًبًو كالكجو التاسع ، التنزيؿ ، يعني : التعميـ ، 

كحي األًميفي } (}الشغراء : ُّٗالرُّ مىى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمينًذًريفى { ُْٗ-ُّٗ{ عى
أم : عمَّـ جبريؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ، ككقكلو تعالى : )كىىىػذىا ًكتىابه 

ٍلنىاهي(}األنعاـ :     (ٔ){ أم : عممناه ((ُٓٓ{}األنعاـ : ِٗأىنزى
ؿ ابف فارس : ))النكف كالزاء كالبلـ كممة صحيحة تدؿ عمى ىبكط قا

...  ، كنزؿ المطر مف السماء نزكالن  يء ككقكعو ، كنزؿ عف دابتو نزكالن ش
كقاؿ الراغب : ))النزكؿ في األصؿ ىك   (ٕ) ؿ : ما ييييَّأ لمنزيؿ((كالنيزي 

عطا...  انحطاط مف عمك نزاؿ ا تعالى ًنعىمىو كًنقىمىو كا  اىا ، كذلؾ ؤىـ إيٌ كا 
مَّا بإنزاؿ أسبابو كالفرؽ بيف ...  إمَّا بإنزاؿ الشيء نفسو كإنزاؿ القرآف ، كا 

...  اإلنزاؿ كالتنزيؿ يختصُّ بالمكضع الذم يشير إنزالو ميفرَّقنا كمرة بعد أخرل
ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىةو مُّبىارىكىةو ًإنَّا كينَّا مينًذًريفى  { كقكلو ّ(}الفرقاف : كقكلو تعالى : )ًإنَّا أىنزى
(}البقرة :  افى الًَّذمى أينًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي { كقكلو تعالى : ُٖٓتعالى : )شىٍيري رىمىضى

ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىًة اٍلقىٍدًر(}القدر :  نَّما خيصَّ لفظ اإلنزاؿ دكف التنزيؿ ؛ ُ)ًإنَّا أىنزى { كا 

                                                 

 ُّٖ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 ٖٓٗ-ْٖٗ( مقاييس المغة ص  ِ)
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ًكمى أفَّ القرآف نزؿ دفعة كاحدة إلى السماء ا ا لما ري لدنيا ، ثـ نزؿ نجمن
ا دّْعنا ...  فنجمن اًشعنا مُّتىصى بىؿو لَّرىأىٍيتىوي خى مىى جى ٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى قاؿ تعالى : )لىٍك أىنزى

(}الحشر :  كفى ـٍ يىتىفىكَّري ًتٍمؾى األٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس لىعىمَّيي ٍشيىًة المًَّو كى { ُِمٍّْف خى
لناؾ مرارنا لرأيتو كلـ يقؿ : لك نزَّلنا ،  لناه مرة ، ما خكَّ تنبيينا أنَّو لك خكَّ

  (ٔ) كالنُّزؿ : ما ييعدُّ لمنازؿ مف زاد((...  خاشعنا
جعؿ الدامغاني اإلنزاؿ في الكجو األكؿ بمعنى القكؿ في قكلو 
ا أىنىزؿى الٌموي( كىذا الكجو مرتبط بقكلو تعالى : مىف قىاؿى سىأينًزؿي ًمٍثؿى مى  تعالى : )كى

مىٍقنىا األنسىافى ًمف سيبللىةو مّْف ًطيفو } لىقىٍد خى عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مًَّكيفو ُِ)كى { ثيَـّ جى
مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا ُّ} مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى { ثيَـّ خى

ا ثيَـّ أىن ـى لىٍحمن رى فىتىبىارىؾى المَّوي أىٍحسىفي فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا ٍمقنا آخى شىٍأنىاهي خى
(}المؤمنكف :  اًلًقيفى  { ُْ-ُِاٍلخى

مىف قىاؿى سىأينًزؿي ًمٍثؿى مىا  جاء في كتب التفسير أفَّ قكلو تعالى : )كى
أىنىزؿى الٌموي( نزؿ في عبد ا بف سعد بف أبي سرح ، كاف قد تكمـ في اإلسبلـ 

 عميو كسمـ ذات يكـ يكتب لو شيئنا ، فمما نزلت ، فدعاه رسكؿ ا صمى ا
( أمبلىا  مىٍقنىا األنسىافى ًمف سيبللىةو مّْف ًطيفو لىقىٍد خى اآلية في سكرة )المؤمنكف( : )كى
( عجب عبد ا بف  رى ٍمقنا آخى عميو ، فممَّا انتيى إلى قكلو تعالى : )ثيَـّ أىنشىٍأنىاهي خى

ساف ، فقاؿ مف تمقاء نفسو : فتبارؾ ا أبي سرح في تفصيؿ ا لخمؽ اإلن
أحسف الخالقيف ، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : ىكذا أينًزلت عميَّ 

عبد ا   فاكتبيا ، أم : أفَّ قكؿ بف أبي سرح كافؽ قكؿ ا سبحانو ، فشؾٌ 

                                                 

كبصػػائر  ُٔٔ-ُّٔ/ْكينظػػر : عمػػدة الحفػػاظ لمحمبػػي  ُِٓ-َُٓ( المفػػردات ص  ُ)
 ُْ-ّٗ/ٓذكم التمييز 
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حينئذ ، كقاؿ : لئف كاف محمد صادقنا لقد أكحي إليَّ كما أكحي إليو ، كلئف 
  (ٔ)كاف كاذبنا ، فقد قمتي كما قاؿ 

ا أىنىزؿى الٌموي( يعني اإلنزاؿ  كاإلنزاؿ في قكلو تعالى : )سىأينًزؿي ًمٍثؿى مى
بعينو كال يصح جعمو بمعنى القكؿ ؛ ألفَّ ابف أبي سرح استعمؿ لقظ القكؿ 

تعمؿ لفظ اإلنزاؿ ، يضاؼ إلى ذلؾ أنَّو أسند فاعؿ قاؿ إلى محمد كلـ يس
صمى ا عميو كلـ يسنده إلى ا سبحانو ، فقكلو : فقد قمتي كما قاؿ ، 
يعني : فقد قمتي كما قاؿ محمد ، كليذا نيًسب إليو أنَّو قاؿ : ))أنا أنزؿ مثؿ 

 ( ٖ) ا((قاؿ ذلؾ بعد أف ))لحؽ بمكة مرتدِّ  (ٕ) ما أنزؿ ا((

ا أىنىزؿى الٌموي( لـ تخصَّ عبد ا بف  كما أفَّ قكلو تعالى : )سىأينًزؿي ًمٍثؿى مى
أبي سرح ، فقد جاءت عامة تحكي كٌؿ مىف ادعى ادعاءه  ، قاؿ الطبرم : 
ـي  ٍف أىٍظمى مى ))كأكلى األقكاؿ في ذلؾ عندم بالصكاب أف يقاؿ : إفَّ ا قاؿ : )كى

مىى مىف قىاؿى  ًممًَّف اٍفتىرىل عى ـٍ ييكحى ًإلىٍيًو شىٍيءه كى لى الٌمًو كىًذبنا أىٍك قىاؿى أيٍكًحيى ًإلىيَّ كى
ا أىنىزؿى الٌموي( كال تمانع بيف عمماء األمَّة أفَّ ابف أبي سرح كاف  سىأينًزؿي ًمٍثؿى مى

ككذلؾ ال خبلؼ بيف الجميع ...  ممف قاؿ : إنّْي قد قمتي مثؿ ما قاؿ محمد
نسٌي الكذَّابىٍيًف ادعيا عمى ا كذبنا أنَّو بعثيما نبييٍَّيف ، كقاؿ أفَّ مسيممة كالع

كؿ كاحد منيما : إفَّ ا أكحي إليو ، كىك كاذب في قيمو ، فإذا كاف ذلؾ 

                                                 

كزاد  َّْْْ/ِكالكشػػػػاؼ لمزمخشػػػػرم  ُِّ( ينظػػػػر : أسػػػػباب النػػػػزكؿ لمكاحػػػػدم ص  ُ)
كأنػػػػػكار التنزيػػػػػؿ  َّ/ٕكالجػػػػػامع ألحكػػػػػاـ القػػػػػرآف لمقرطبػػػػػي  ٔٔ/ّالمسػػػػػير البػػػػػف الجػػػػػكزم 

 ُّٕ/ِلمبيضاكم 

 ِِّ/ِ( المحرر الكجيز البف عطية  ِ)

 ِِّ/ِ( المصدر نقسو  ّ)
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في  ف مختمقنا عمى ا كذبنا كقائبلن كذلؾ فقد دخؿ في ىذه اآلية كؿ مف كا
                                                                                 (ٔ) ذلؾ الزماف كغيره أكحى ا إليو((
ليف  كالقرآف الكريـ ليس قكالن  فحسب ، فمك كاف كذلؾ لما أعجز األكَّ

كاآلخريف ؛ ألنَّو قد يكافؽ قكؿ البشر قكؿ ا في مكاضع معيَّنة كما كافؽ 
قكؿ ابف أبي سرح قكؿ ا في النص المذككر ، ككما كافؽ قكؿ عمر بف 
الخطاب رضي ا قكؿ ا في عدة مكاضع ، فقد أخرج الشيخاف عف عمر 

في ثبلث : قمت : يا رسكؿ ا : لك اتخذنا مف مقاـ قاؿ : كافقت ربي 
مِّى( ]البقرة  :  ـى ميصى إبراىيـ مصمى ، فنزلت )اآلية( : )كىاتًَّخذيكٍا ًمف مَّقىاـً ًإٍبرىاًىي

[ كقمت يا رسكؿ ا يدخؿ عمى نسائؾ البٌر كالفاجر فمك أمرتيفَّ يحتجبف ِٓ
لغيرة ، فقمت : عسى ربو ( في افنزلت آية الحجاب كاجتمع نساء النبي )

فنزلت كذلؾ ، أم: نزؿ قكلو تعالى  منكفٌ ا ٌ ا خيرن إف طمقكف أف يبدلو أزكاجن 
بُّوي ًإف طىمَّقىكيفَّ أىف ( بالمفظ نفسو. قاؿ ا تعالى مكافقا لقكؿ عمر ) عىسىى رى

ٍيرنا مّْنكيفَّ  ا خى عنو حديث [ كلمَّا سمع عمر رضي ا ٓ]التحريـ:  ييٍبًدلىوي أىٍزكىاجن
اإلفؾ في عائشة رضي ا عنيا ، حتى خاض فييا الخائضكف ، قاؿ : 
انىؾى ىىذىا بيٍيتىافه عىًظيـه ، فنزلت آية براءتيا كفييا عبارة عمر بالمفظ نفسو  سيٍبحى

لىٍكال ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي قيٍمتـي مَّا يىكيكفي لىنىا أىف نَّتىكىمَّـى ًبيىذىا سيٍبحى  انىؾى ىىذىا قاؿ ا تعالى: )كى
[ أم : أنَّو كاف ينبغي لمف خاض في ىذا ُٔبيٍيتىافه عىًظيـه( ]األحزاب : 

االمر أف يرل الرأم الذم رآه عمر ، كأف يقكؿ العبارة التي تمفظ بيا عمر 
 كىي )سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ(. 

( يجكز فيو كجياف ، أحدىما : أنَّو  قاؿ الحمبي : ))كقكلو )ًمٍثؿى
مفعكؿ بو ، أم : سأنزؿ قرآننا مثؿ ما أنزؿ ا ، ك)ما( عمى منصكب عمى ال

ىذا مكصكلة اسمية ، أك نكرة مكصكفة ، أم : مثؿ الذم أنزلو ا ، أك مثؿ 
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 صدر محذكؼ تقديره : سأنزؿ إنزاالن شيء أنزلو ، كالثاني : أف يككف نعتنا لم
فمك  (ٔ) ا((مثؿ ما أنزؿ ا ، ك)ما( عمى ىذا مصدرية ، أم : مثؿ إنزاؿ 

، لتبيَّف لؾ أنَّو ليس المراد مف اإلنزاؿ معنى القكؿ ،  تأمَّمت سياؽ اآلية قميبلن 
قالو ا  أراد أف يدَّعي أنَّو سيقكؿ قكالن بؿ اإلنزاؿ بعينو ؛ ألفَّ القائؿ ما 

نَّما أراد أف يدَّعي أف يينزؿ قرآننا مثؿ قرآف ا المنزؿ عمى محمد  سبحانو ، كا 
صمى ا عميو كسمـ ، أف يينزؿ مثؿ ىذا الكتاب كما فيو مف سكر كآيات ، 
عجاز في كؿ المياديف ، كما فيو مف فصاحة كببلغة  كما فيو مف أسرار كا 

 ناىج كشرائع .كما فيو مف حكـ كأحكاـ ، كتعاليـ كم
ككذلؾ جعؿ الننزيؿ في الكجو األكؿ بمعنى القكؿ في قكلو تعالى 

ًكيـً } ؽّْ فىاٍعبيًد ُ)تىنًزيؿي اٍلًكتىاًب ًمفى المًَّو اٍلعىًزيًز اٍلحى ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى { ًإنَّا أىنزى
( كيؼ استساغ الدامغاني جعؿ التنز  ا لَّوي الدّْيفى يؿ ىنا بمعنى القكؿ المَّوى ميٍخًمصن

؟! كيؼ استساغ أف يككف المعنى أك التقدير : قكؿ الكتاب مف ا العزيز 
الحكيـ ؟! فيك مذىب بعيد ال يبلئـ فصاحة القرآف الكريـ ، لذلؾ لـ أجد مف 
المفسريف مف قاؿ بيذا الكجو ، بؿ أبقكا التنزيؿ عمى معناه كفٌسركا اآلية 

كقاؿ ابف عطية  (ٕ)ا ، أنزلناه إليؾبقكليـ : ىذا تنزيؿ الكتاب مف 
األندلسي : ))قاؿ المفسركف : ىك القرآف الكريـ ، كيظير لي أنَّو اسـ عاـ 

(ٖ) لجميع ما تىنىزَّؿ مف عند ا مف الكتب((
 

                                                 

كصػػػاحب المبػػػاب نقػػػؿ  ِٖٖ/ٖكالمبػػػاب البػػػف عػػادؿ الدمشػػػقي  ُْ/ٓ( الػػدر المصػػػكف  ُ)
ا ، كىك كثيرنا ما ينقػؿ أقكالػو بنصػيا ، حتػى إنَّػو أفػرغ كتػاب الػدر المصػكف  قكؿ الحمبي نصَّ

و في لبابو ، كمف دكف أف ينسبو إليو ، كلـ يشر المحققاف إلى ىذه القض  يةكمو بنصّْ

كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبػي  َُٔ/ْكالكشاؼ  ٗٔٓ/ّ( ينظر : الكسيط لمكاحدم  ِ)
ُٓ/ُٕٔ 
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كجعؿ اإلنزاؿ في الكجو الثاني بمعنى : خمقنا ، في قكلو تعالى في 
ًديدى ًفي ٍلنىا اٍلحى مىنىاًفعي ًلمنَّاًس(}الحديد : سكرة الحديد : )كىأىنزى { ًِٓو بىٍأسه شىًديده كى

كالفرؽ ظاىر بيف أنزلنا كخمقنا ؛ لذلؾ ذىب جميكر المفسريف إلى أفَّ المراد 
مف اإلنزاؿ ىنا اإلنزاؿ بعينو ، فذكركا في تفسير ىذه اآلية أفَّ ا سبحانو 

كالممح ، كأنَّو أنزؿ مف السماء مع آدـ أربع بركات : الحديد كالنار كالماء 
   (ٔ)سبحانو أنزؿ معو آالت حديدية كالٌسنداف ، كالمسٌف ، كالمطرقة ، كالكىمىبتيف

فالمشيكر كالراجح أفَّ المراد مف اإلنزاؿ اإلنزاؿ بعينو فجعمو بمعنى 
الخمؽ ، أم : بالمعنى المرجكح كغير المشيكر ، ثـ تعيينو كالقطع بو في 

لقكؿ الراجح كالمشيكر ، بؿ يعني االدعاء باب الكجكه يعني التعمد بحجب ا
بعدـ كجكد قكؿ آخر ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه إف لـ تدخؿ في باب 
التحريؼ ، فإنَّيا تدخؿ في باب الخيانة العممية في التفسير ، حتى الذم 
أجاز أف يككف اإلنزاؿ بمعنى الخمؽ فقد فيسّْر ىذا الكجو عمى أنَّو ))تفسير 

يء ؛ فإفَّ كؿ مخمكؽ مينىزَّؿ باعتبار ثبكتو في المكح المحفكظ كتقديره يبلـز الش
  (ٕ) مكجكدنا حيث ما ثبت فيو((

))كشؼ كقضية إنزاؿ الحديد مف السماء أثبتيا العمـ حديثنا ، فقد 
% مف مككنات األرض مف الحديد ، كثبت عندىـ ّٓعمماء الجيكلكجيا أف 

لنيازؾ التي تتساقط مف الفضاء أفَّ أصؿ الحديد مف مخمفات الشيب كا
الخارجي عمى األرض ، حيث تتساقط عمى األرض في كؿ سنة آالؼ 
النيازؾ التي قد يزف بعضيا عشرات األطناف ، كقد تـ اكتشاؼ بعضيا في 

                                                 

كمعػػاني القػػرآف  ِٕٓ/ِٕكجػػامع البيػػاف لمطبػػرم  ُْ/ّ( ينظػػر : معػػاني القػػرآف لمفػػراء  ُ)
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استراليا كأمريكا ، كىذا يعني أف الحديد لـ يكف مف قبؿ في األرض ، بؿ قد 
ء ىذه الحقيقة إال حديثنا ، كقد سبقيـ تـ إنزالو مف السماء، كلـ يدرؾ العمما
ٍلنىا ًديدى  في ذلؾ القرآف. قاؿ ا تعالى: )كىأىنزى مىنىاًفعي  شىًديده  ًفيًو بىٍأسه  اٍلحى ًلمنَّاًس(  كى

 (ٔ) [((ِٓ]الحديد:
فإنزاؿ الحديد كما جاء في اآلية المذككرة يعني اإلنزاؿ بعينو ، كجعمو 

 بمعنى الخمؽ تحريؼ لداللتو ، كىدـ لما في ىذه اآلية مف إعجاز 
الكجو الثالث يعني إنزاؿ المطر مف السماء ، في كجعىؿى اإلنزاؿ في 

ٍلنىا ًمفى السَّمىاء مىاء مُّبىارىكنا( كىك اإل نىزَّ  نزاؿ بعينو قكلو تعالى : )كى
كجعؿى التنزيؿ في الكجو الرابع ، التنزيؿ بمعنى البياف ، في قكلو 

ٍلنىاهي تىنًزيبلن( نىزَّ مىى ميٍكثو كى مىى النَّاًس عى ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى قيٍرآنان فىرى كقد تقدـ  تعالى : )كى
أفَّ التنزيؿ يعني  قكؿ الراغب في داللة التنزيؿ كالفرؽ بينو كبيف اإلنزاؿ

ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىةو مُّبىارىكىةو ...  )إنزالو ميفرَّقنا كمرة بعد أخرل) كقكلو تعالى : )ًإنَّا أىنزى
(}الفرقاف :  افى الًَّذمى أينًزؿى ًفيًو ًّإنَّا كينَّا مينًذًريفى { كقكلو تعالى : )شىٍيري رىمىضى

(}البقرة :  ٍلنىاهي ًفي ُٖٓاٍلقيٍرآفي { ُلىٍيمىًة اٍلقىٍدًر(}القدر : { كقكلو تعالى : )ًإنَّا أىنزى
ًكمى أفَّ القرآف نزؿ دفعة كاحدة إلى  نَّما خيصَّ لفظ اإلنزاؿ دكف التنزيؿ ؛ لما ري كا 

السماء الدنيا ، ثـ نزؿ نجمنا فنجمنا((
كبيذا المعنى فسَّر المفسركف قكلو  (ٕ)

ٍلنىاهي تىنًزيبلن(تعالى : ) نىزَّ نى قاؿ الطبرم : ))كقكلو تعالى : ) كى ٍلنىاهي تىنًزيبلن( كى يقكؿ زَّ
كقاؿ الكاحدم في  (ٖ) تعالى ذكره : فرَّقنا تنزيمو ، كأنزلناه شيئنا بعد شيء((

                                                 

كينظػػػر : المكسػػػكعة الذىبيػػػة فػػػي إعجػػػاز  َُُ( إعجػػػاز القػػػرآف الكػػػريـ لممؤلػػػؼ ص  ُ)
  َِٔالقرآف الكريـ لمدكتكر مصطفى أحد متكلي ص 

كبصػػائر  ُٔٔ-ُّٔ/ْكينظػػر : عمػػدة الحفػػاظ لمحمبػػي  ُِٓ-َُٓ( المفػػردات ص  ِ)
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تفسيره : ))نجكمنا بعد نجـك كشيئنا بعد شيء((
كقاؿ القرطبي : ))أم :  (ٔ) 

أنزلناه نجمنا بعد نجـ ، كلك أيخذكا بجميع الفرائض في كقت كاحد لنفركا((
 (ٕ) 

تنزيؿ القرآف فأيف ىك مف معنى البياف ؟! فجعمو بمعناه تحريؼ فيذا معنى 
 ظاىر لمعياف ، كىدـ لممعنى المراد 

عىؿى اإلنزاؿ فػي الكجػو الخػامس  بمعنػى اإلىبػاط  اإلنزاؿ واإلىباط : كجى
( كبػػيف نػًزًليفى ٍيػػري اٍلمي ػػا كىأىنػتى خى كن قيػؿ رَّبّْ أىنًزٍلنًػػي مينػزىالن مُّبىارى  ، فػي قكلػو تعػػالى : )كى
ف كػػاف مرادفنػػا لػػو ، كمتحػػدنا معػػو فػػي  اإلنػػزاؿ ، كاإلىبػػاط ، فػػرؽ فػػي الداللػػة  كا 
ػا بػو ، كىػك المعنػى المقصػكد  المعنى العاـ ، أم : أفَّ لكؿ منيمػا معنػى خاصِّ
فػػي القػػرآف الكػػريـ ، قػػاؿ الراغػػب : ))اليبػػكط : االنحػػدار عمػػى سػػبيؿ القيػػر ، 

ذا اسػتعمؿ فػي اإلنسػاف فعمػ...  كيبكط الحجر ى سػبيؿ االسػتخفاؼ بخػبلؼ كا 
اإلنػػزاؿ ؛ فػػإفَّ اإلنػػزاؿ ذكػػره تعػػالى فػػي األشػػياء التػػي نبَّػػو عمػػى شػػرفيا ، كػػإنزاؿ 
المبلئكة كالقرآف كالمطر كغير ذلؾ ، كاليبط ذيًكر حيث نبَّو عمػى الغػضّْ نحػك 

(}البقػػرة :  ـٍ لىكي ػػديكّّ كى ـٍ ًلػػبىٍعضو عى ػػكي قيٍمنىػػا اٍىًبطيػػكٍا بىٍعضي { كقكلػػو ّٔقكلػػو تعػػالى : )كى
ػػػػا يىكيػػػػكفي لىػػػػؾى أىف تىتىكىبَّػػػػرى ًفييىػػػػا فىػػػػاٍخريٍج ًإنَّػػػػؾى ًمػػػػفى  تعػػػالى : )قىػػػػاؿى فىػػػػاٍىًبٍط ًمٍنيىػػػػا فىمى

(}األعراؼ :  اًغًريفى {  كقكلو تعالى : )اٍىًبطيكٍا ًمٍصران فىًإفَّ لىكيـ مَّا سىػأىٍلتيـٍ ُّالصَّ
بىػػآؤي  ٍسػػكىنىةي كى ـي الذّْلَّػػةي كىاٍلمى مىػػٍيًي ػػًربىٍت عى ػػفى المَّػػًو(}البقرة : كىضي ػػبو مّْ { كلػػيس ٍُٔكٍا ًبغىضى

( تعظػػػيـ كتشػػػريؼ ؛ أال تػػػرل أنَّػػػو تعػػػالى قػػػاؿ :  ػػػأىٍلتيـٍ ػػػا سى فػػػي قكلػػػو )فىػػػًإفَّ لىكيػػػـ مَّ
ػػفى المَّػػًو( كقػػاؿ جػػؿ ثنػػاؤه :  ػػبو مّْ بىػػآؤيٍكٍا ًبغىضى ٍسػػكىنىةي كى ـي الذّْلَّػػةي كىاٍلمى مىػػٍيًي ػػًربىٍت عى )كىضي

ًميعان(}البقرة : )قيٍمنىا اٍىًبطيكٍا ًمٍنيى    (ّ){((ّٖا جى

                                                 

  ُِّ/ّ( الكسيط  ُ)
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كىناؾ فرؽ آخر ، كىك ))أفَّ اليبكط نزكؿ يعقبو إقامة ، كمف ثىَـّ قيؿ 
: ىبطنا مكاف كذا ، أم : نزلناه ، كمنػو قكلػو تعػالى : )اٍىًبطيػكٍا ًمٍصػران( كقكلػو 

ًميعػػان( كمعنػػاه : انزلػػكا األرض لئلقامػػة فييػػا ، كال  تعػػالى : )قيٍمنىػػا اٍىًبطيػػكٍا ًمٍنيىػػا جى
ف لـ يستقر(( يقاؿ : ىبط األرض إالٌ   (ُ) إذا استقر فييا ، كيقاؿ : نزؿ ، كا 

فكيػػؼ تسػػنَّى لمػػدامغاني أف يجعػػؿ اإلنػػزاؿ بمعنػػى اإلىبػػاط ،  كبينيمػػا 
اإلىبػاط  ىذا الفرؽ المذككر في الداللة كاالستعماؿ ؟! ، فجعػؿ اإلنػزاؿ بمعنػى

 . تحريؼ ظاىر 
اإلنػػزاؿ الػػذم جعمػػو الػػدامغاني بمعنػػػى يضػػاؼ إلػػى مػػا تقػػدـ ذكػػػره أفَّ 

نػػػزىالن  قيػػػؿ رَّبّْ أىنًزٍلنًػػػي مي اليبػػػكط مػػػف السػػػفينة إلػػػى األرض فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )كى
( لػػـ يعيَّنػػو أىػػؿ التفسػػير ، قػػاؿ الطبػػرم : ))يقػػكؿ  نػػًزًليفى ٍيػػري اٍلمي ػػا كىأىنػػتى خى كن مُّبىارى

خرجؾ مف الفمؾ ، تعالى ذكره لنبيو نكح عميو السبلـ ، كقؿ إذا سممؾ ا ، كأ
) نػػًزًليفى ٍيػػري اٍلمي ػػا كىأىنػػتى خى كن نػػزىالن مُّبىارى كعػػف مجاىػػد  ... فنزلػػتى عنيػػا )رَّبّْ أىنًزٍلنًػػي مي

اء رٌ ة قيػفقرأتو عامٌ ...  في قكلو : )مينزىالن مُّبىارىكنا( قاؿ لنكح حيف نزؿ مف السفينة
( بضػػـ المػػيـ كفػػتح الػػزام ، بمعنػػى : أنزلنػػي إنػػز  ػػا(( االن األمصػػار)مينزىالن  (ِ)مباركن

ػػا( بعػػد نزكلػػو مػػف السػػفينة إلػػى  كن نػػزىالن مُّبىارى فنػػكح عميػػو السػػبلـ  قػػاؿ : )أىنًزٍلنًػػي مي
األرض كلػػػػيس فبػػػػؿ نزكلػػػػو ، كقػػػػد ذىػػػػب أكثػػػػر القػػػػراء إلػػػػى أفَّ المػػػػراد معنػػػػػى 

ػػػػػػا ، كقػػػػػػاؿ  لمكػػػػػػاف ، كالمعنػػػػػػى : أنزلنػػػػػػي إنػػػػػػزاالن المصػػػػػػدر كلػػػػػػيس اسػػػػػػـ ا مباركن
َـّ أمػػره أف  يػػػدعكه بػػدعاء ىػػك أىػػـ كأنفػػػع لػػو ، كىػػك طمػػػب أف الزمخشػػرم : ))ثػػ

 يبػػارؾ فيػػو كيعطيػػو ينزلػػو فػػي السػػفينة أك فػػي األرض عنػػد خركجػػو منيػػا منػػزالن 

                                                 

 ُّّ( الفركؽ المغكية لمعسكرم ص  ُ)

 ِٓ/ُِ( جامع البياف  ِ)
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الزيػػادة فػػي خيػػر الػػداريف ، كأف يشػػفع الػػدعاءى بالثنػػاء عميػػو المطػػابؽ لمسػػألتو ، 
))) ٍيري اٍلمينًزًليفى كىك قكلو تعالى : )كىأىنتى خى
 (ُ) 

و السادس بمعنى الثكاب ، في قكلو تعالى : كجعٌؿ النزؿ في الكج 
( كالمراد مف النُّزيؿ النُّزيؿ بعينيا ؛ ألفَّ  رىةي الزَّقُّكـى ـٍ شىجى ٍيره نُّزيالن أى )أىذىًلؾى خى

فالنُّزيؿ ال يعني الثكاب ، ( ٕ) كقكـ نيزيؿ : نازلكف((...  ))النُّزيؿ : ما ييييَّأي لمنزيؿ
بؿ ما ييييَّأ لمنزيؿ ما يناسبو ، فإذا كاف مف أىؿ اإليماف ىييّْئ لو ما يٌسره 
ـٍ  اًت كىانىٍت لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ كتقٌر بو عينو ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

(}الكيؼ :  نَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس نيزيالن ـٍ  { كقكلو تعالى :َُٕجى بَّيي )لىًكًف الًَّذيفى اتَّقىٍكٍا رى
ا ًعندى  مى اًلًديفى ًفييىا نيزيالن مٍّْف ًعنًد الٌمًو كى نَّاته تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى ـٍ جى لىيي

ٍيره لّْؤلىٍبرىاًر(}آؿ عمراف :  ف كاف النزيؿ مف أىؿ الكفر ىييّْئ لو ُٖٗالٌمًو خى { كا 
ـٍ يىٍكـى ٓٓفىشىاًربيكفى شيٍربى اٍلًييـً }ما ييينو ، كقكلو تعالى : ) لييي { ىىذىا نيزي

{ كقكلو تعالى : )كىأىمَّا ًإف كىافى ًمفى اٍلميكىذًّْبيفى ٔٓ-ٓٓالدّْيًف(}الكاقغة : 
الّْيفى } (}الكاقعة : ِٗالضَّ ًميـو  { ّٗ-ِٗ{ فىنيزيؿه مٍّْف حى

تعالى : كجعؿى التنزيؿ في الكجو السابع بمعنى : اإلرساؿ ، في قكلو 
لىٍك شىاء المَّوي ألنزىؿى مىبلًئكىةن( كىذا قكؿ الذيف كفركا بالرسؿ ، فاستعمؿ القرآف  )كى
الكريـ لفظ اإلنزاؿ ؛ ألفَّ ىذا ما أرادكه ، فيـ لـ يطمبكا إرساؿ المبلئكة ، بؿ 
إنزاليـ مف السماء ، ليككف أمرىـ أعظـ ؛ كألنَّو ال حاجة الستعماؿ لفظ 

لمبلئكة ىـ في األصؿ رسؿ ا ، فأرادكا أف يينزؿ مىف ىـ اإلرساؿ ؛ ألفَّ ا
عنده كيدعكا الناس إلى دينو ، فيذا عندىـ أكلى ًمف إرساؿ مىف ىـ بشر ، 
ىذا إف أراد ا أف ييدم البشر ، كمفعكؿ شاء محذكؼ دؿَّ عميو السياؽ ، 

رسميف كالمعنى : ))لك شاء ربنا أف يرسؿ إلينا ، ألنزؿ مبلئكة مف السماء م

                                                 

 َُٖ/ّ( الكشاؼ  ُ)

  ِّٖ/ُْ( لساف العرب  ِ)
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فجعؿ اإلنزاؿ بمعنى اإلرساؿ تحريؼ لما أراده ا سبحانو أف يحكيو  (ٔ)إلينا((
 يحكيو عمَّا قالو الذيف كفركا بالرسؿ 

كجعؿى التنزيؿ في الكجو الثامف بمعنى البسط ، في قكلو تعالى في 
ٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبىغىٍكا ًفي األٍرًض كى  لىٍك بىسىطى المَّوي الرّْ لىًكف يينىزّْؿي سكرة حـ عسؽ : )كى

(}الشكرل :  ًبيره بىًصيره { كالمراد بقكلو تعالى ًِٕبقىدىرو مَّا يىشىاء ًإنَّوي ًبًعبىاًدًه خى
)يينىزّْؿي ًبقىدىرو مَّا يىشىاء( الرزؽ الذم ينزلو ا مف السماء مف المكح المحفكظ ، 

(}الذ ا تيكعىديكفى مى ـٍ كى ًفي السَّمىاء ًرٍزقيكي { فإنزاؿ ِِاريات : كما قاؿ تعالى : )كى
الرزؽ مف السماء غير بسطو في األرض ، فبسط الرزؽ في األرض يككف 
 بعد إنزالو مف السماء ، فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو                       

كجعؿى اإلنزاؿ في الكجو التاسع بمعنى التعميـ ، في قكلو تعالى : 
كحي األًميفي } مى ُّٗ)نىزىؿى ًبًو الرُّ ( أم : عٌمـ { عى ى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمينًذًريفى

ٍلنىاهي( كقكلو  جبريؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ، كقكلو تعالى : )كىىىػذىا ًكتىابه أىنزى
ٍلنىاهي( تعالى : )كىىىػذىا ًكتىابه أىنزى
أم : عمَّمناه ، كىذا كجو اعتباطي ، ال مسكغ لو  

بدءنا بتفسير مقاتؿ كانتياءن بتفسير ، حتى إنّْي رجعتي إلى كتب التفسير 
اآللكسي ، فمـ أجد أحدنا منيـ قاؿ أك نقؿ أفَّ اإلنزاؿ ىنا يعني التعميـ  ، فبل 

 أدرم مف أيف أتى الدامغاني بيذا الكجو ؟! 
فالتنزيؿ يعني التنزيؿ بعينو ، أٌما الكجكه المذككرة كالمنسكبة إليو 

قيؿ ، مما لـ يصٌح منيا كلـ يثبت فمختمقة جميعيا بطريقة جعمو بمعاني ما 
 ، كلـ يعٌينو أىؿ التفسير

 ذكػػػػر أىػػػػؿ الكجػػػػكه أفَّ الغيػػػػب فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػى  : الغيػػػػب-ٙ
 : خمسة عشر كجينا 

                                                 

  ِٕ/ِٓكير ( التحرير كالتن ُ)
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تعػػػػالى :   كقكلػػػػو  أك ا ، أك الحسػػػػاب كالصػػػػراط ،األكؿ : الخمػػػػكة ، 
يخمصػػػػكف العمػػػػؿ فػػػػي خمػػػػكاتيـ { يعنػػػػي : ّ(}البقرة : الَّػػػػًذيفى ييٍؤًمنيػػػػكفى ًباٍلغىٍيػػػػبً )

 عث .خبلؼ المنافقيف الذم يظيركف خبلؼ ما يبطنكف ، كقيؿ : ىك الب
ـي اٍلغىٍيػػػػبً تعػػػػالى : ) ، كقكلػػػػوالثػػػػاني : مػػػػا غػػػػاب عػػػػف األبصػػػػار  ػػػػاًل  عى

ًبيري  ـي اٍلخى ًكي  أم : ما غاب كما حضر .  {ّٕ(}األنعاـ : كىالشَّيىادىًة كىىيكى اٍلحى
مىػػػػػػػػػى اٍلغىٍيػػػػػػػػػًب : ) لىكقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاالثالػػػػػػػػػث : الػػػػػػػػػكحي :  ػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػكى عى مى كى

{ أم : ما ىك عمى الكحي بمتيىـِْ(}التككير : ًنيفو ظى بً 
                                       

يىابىػػػػػػًة : ) كقكلػػػػػػو سػػػػػػبحانو الرابػػػػػػع ، الغيابػػػػػػة : الظممػػػػػػة  كىأىٍلقيػػػػػػكهي ًفػػػػػػي غى
 يعني : ظممة الجب أك قعره . ((َُ(}يكسؼ : اٍلجيبّْ 

فىمىمَّػا : ) كقكلػو تعػالىالخامس ، الغيب : مكت سميماف عميو السبلـ ، 
ا لىًبثيكا ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًييفً  رَّ تىبىيَّنىًت اٍلًجفُّ أىف لٍَّك كىانيكا يىٍعمىميكفى اٍلغىٍيبى مى (}سبأ : خى

 { يعني : مكت سميماف .ُْ
لىػػػٍك كى : )كقكلػػػو تعػػػالى فػػػيالسػػػادس ، الغيػػػب : المػػػكت كمتػػػى يمػػػكت ، 

ػا مىسَّػػًنيى السُّػػكءي  مى ٍيػػًر كى ـي اٍلغىٍيػبى الىٍسػػتىٍكثىٍرتي ًمػفى اٍلخى { ُٖٖ(}األعراؼ : كينػتي أىٍعمىػػ
ير ، ىػذا قػكؿ يعني : لك كنت أعمـ متى آمكت ، عمى قػكؿ بعػض أىػؿ التفسػ

 الغيب ىا ىنا دفع المضرة ، كجمب المنفعة .الدامغاني ، كقاؿ غيره : 
فىػػػاًتحي اٍلغىٍيػػػًب الى : )كقكلػػػو تعػػػالى  السػػابع ، الغيػػػب : المطػػػر ، كىًعنػػػدىهي مى

{ يعنػي المطػر كخزائنػو ، كيقػاؿ : الغيػب ىػا ىنػا ٗٓ(}األنعاـ : يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى 
 كقت نزكؿ العذاب الذم كانكا يستعجمكف بو .

ـٍ : )كقكلػػػػػو تعػػػػػالى الثػػػػػامف ،  الغيػػػػػب ، يعنػػػػػي : المػػػػػكح المحفػػػػػكظ ،  أى
ـي اٍلغىٍيبي فىيي   { ُْ(}الطكر : ـٍ يىٍكتيبيكفى ًعندىىي

: قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى فػػػػػػي ك، كالفػػػػػػرج التاسػػػػػػع ، الغيػػػػػػب : الػػػػػػنفس كالمػػػػػػاؿ 
اًفظىػػاته لٍّْمغىٍيبً ) اتي قىاًنتىػػاته حى ػػاًلحى { يعنػػي : ألنفسػػيفَّ كمػػاؿ ّْ(}النسػػاء : فىالصَّ

 أزكاجيفَّ .
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ـي اٍلغىٍيػػًب فىػػبل : ) كقكلػػو تعػػالىالعاشػػر ، الغيػػب : نػػزكؿ العػػذاب ،  ػػاًل عى
دنايي  ٍيًبًو أىحى مىى غى  { ِٔ(}الجف : ٍظًيري عى

:  قكلػػو تعػػالىأك الشػػؾ ، كالحػػادم عشػػر ، الغيػػب ، يعنػػي : الظػػف ، 
يىٍقًذفيكفى ًباٍلغىٍيًب ًمف مَّكىافو بىًعيدو )  { يعني : يرمكف بالظف ِٓ(}سبأ : كى

ـى : ) كقكلػػو تعػػالىالثػػاني عشػػر ، الغيػػب ، يعنػػي : الغيبػػة ،  ًلػػؾى ًلػػيىٍعمى ذى
ٍنوي ًباٍلغىٍيبً  ـٍ أىخي  {ِٓ(}يكسؼ : أىنّْي لى

ٍيػػػػبى الثالػػػػث عشػػػػر ، الغيػػػػب : السػػػػر ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) ـي غى ًإنّْػػػػي أىٍعمىػػػػ
 { ّّ(}البقرة : السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضً 

اًئبىةو ًفي الرابع عشر ، الغيب يعني كبلمنا ، كقكلو تعالى : ) ا ًمٍف غى مى كى
 {ٕٓ(}النمؿ : تىابو مًُّبيفو  ًفي كً السَّمىاء كىاألٍرًض ًإالٌ 

الخػػػامس عشػػػر ، الغيػػػب ، يعنػػػي الخػػػزائف كالقيامػػػة ، كقكلػػػو تعػػػالى : 
ًلٌمًو غىٍيبي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضً )                                                  (ُ){ُِّ(}ىكد : كى

قػاؿ العسػكرم :  ))أصػػؿ الغيػب السػػتر، كغيَّبػت الشػػيء فػي التػػراب : 
كقاؿ الراغب : ))الغيػب : مصػدر (ِ) سترتو فيو ، كالغيب ما استتر عنؾ((إذا 

كاسػػتعمؿ فػػي كػػؿ غائػػب ...  غابػػت الشػػمس كغيرىػػا : إذا اسػػتترت عػػف العػػيف
ػػا يغيػػب عػػف عمػػـ اإلنسػػاف بمعنػػى الغائػػب ، قػػاؿ تعػػالى :  عػػف الحاسػػة ، كعمَّ

اًئبىػةو ًفػي السَّػمىاء كىاألٍرًض ًإالٌ ) ا ًمٍف غى مى { كيقػاؿ ٕٓ(}النمػؿ : ًكتىػابو مًُّبيفو  ًفػي كى
لمشيء غيب كغائب باعتباره بالناس ال با تعالى ؛ فإنَّو ال يغيب عنػو شػيء 
، كما ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السػماكات كال فػي األرض ، كقكلػو تعػالى : 

ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىةً ) اًل  (ّ){ أم : ما يغيب عنكـ كما تشيدكنو((ِِ(}الحشر : عى
                                                 

(
ٔ

 4ٖٔ-2ٖٔٚٚجةٖٛ اٌمةشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص  ٖٕ٘( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 

ِٕٚذخب لةشث  ٖٕٔ-ٕٕٔٚٔض٘ج األع١ٓ ص  ٖٔ٘-ٖٓ٘ٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

 .2ٗٔ-2ٖٔاٌع١ْٛ ص 

(
ٕ

 .ٖٕ٘( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٖ

 . 2ٖٔ( اٌّفشداح ص 
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الغيػػب فػػي الكجػػو األكؿ فػػي قكلػػو تعػػالى :  مػػف أىػػؿ الكجػػكه مػػف جعػػؿ
بمعنػى ا سػبحانو  كة ، كمػنيـ مػف جعمػو بمعنى الخمػ( الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيبً )

كتعالى ، كالحؽ أنَّو بمعنى : ما غاب ، بصفة عامة كمف دكف تحديػده بغيػب 
ػا الغيػب فمػا غػاب اآليػة  ميعىيَّف ، قاؿ الطبرم في تفسير الغيب فػي ىػذه : ))أمَّ

( ُ) عف اإلنساف مف أمر الجنػة كأمػر النػار ، كمػا ذكػر ا تعػالى فػي القػرآف((

{ ّ(}البقرة : الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيبً كقاؿ الراغب : ))كالغيب في قكلو تعالى : )
نَّمػا ييعمىػـ بخبػر االنبيػاء  ما ال يقػع تحػت الحػكاس كال تقتضػيو بدايػة العقػكؿ ، كا 

السبلـ ، كبدفعو يقع عمػى اإلنسػاف اسػـ اإللحػاد ، كمػف قػاؿ الغيػب ىػك  ـعميي
   (ِ) القرآف ، كمف قاؿ ىك القدر فإشارة منيـ إلى ما يقتضيو لفظو((

كىػػا ىػػك ابػػف الجػػكزم الػػذم عػػيَّف فػػي النزىػػة كالمنتخػػب جعػػؿ الغيػػب 
قػػػاؿ فػػػي  (ّ) (فى ًباٍلغىٍيػػػبً الَّػػػًذيفى ييٍؤًمنيػػػك بمعنػػػى ا سػػػبحانو فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )

الػػذم ييسػػتىتىر لنزكلػػو عمػػا حكلػػو ،  تفسػػيره : ))كأصػػؿ الغيػػب المكػػاف المطمػػئفٌ 
 ، كفي المراد بالغيب ىا ىنا ستة أقكاؿ : فسمَّى كؿ مستتر غيبنا 

أحػػػدىا : أنَّػػػو الػػػكحي ، كالثػػػاني : القػػػرآف ، كالثالػػػث : ا عػػػز كجػػػؿ ، 
أمر الجنػة كالنػار ، كنحػك ذلػؾ ممػا ذكػر فػي كالرابع : ما غاب عف العباد مف 

القرآف ، كالخامس : أنَّو قدر ا عز كجػؿ ، كالسػادس : أنَّػو اإليمػاف بالرسػكؿ 
فما قالػو ابػف الجػكزم فػي بػاب الكجػكه أبطمػو فػي بػاب  (ْ) في حؽ مف لـ يره((

 .التفسير 

                                                 

(
ٔ

 .2ٔٔ-2ٔٔ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

 .ُّٖالمفردات ص (  ِ)
(

ٖ
 .2ِٖٕٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص ٕٕٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٗ

 ٕٔ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 
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الغيب في الكجو الثاني بمعنى : ما غػاب ، فػي قكلػو تعػالى :  كجعمكا
ـي اٍلغىٍيبً ) اًل ًبيري  عى ـي اٍلخى ًكي ( كىذا ىك معناه أينما كرد في كتاب كىالشَّيىادىًة كىىيكى اٍلحى

 ا .
ػا الغيب في الكجو الثالث بمعنػى الػكحي فػي قكلػو تعػالى : ) عمكاكج مى كى

مىى اٍلغىٍيًب بً  اإلخبار بمػا غػاب ال  ؛ ألفَّ ( كالغيب كالكحي متبلزماف ًنيفو ظى ىيكى عى
فالعبلقػػة بينيمػػا عبلقػػػة تػػبلـز ال عبلقػػة كجػػػكه عػػف طريػػؽ الػػػكحي ،  إالٌ يكػػكف 

مىػى اٍلغىٍيػًب بً قػاؿ ابػف قتيبػة : )))كلفظ مشػترؾ ،  ػا ىيػكى عى مى ( أم : بمػتَّيىـ نًػيفو ظى كى
( أراد ببخيػػؿ ، أم :  ػػنيفو عمػى مػػا يخبػػر بػػو عػػف ا عػز كجػػؿ ، كمػػف قػػرأ )ًبضى

الطبػػػرم : كقػػػاؿ  (ُ) يػػػنفعكـ((ممػػػا لػػػيس ببخيػػػؿ عمػػػيكـ ييعمّْػػػـ مػػػا غػػػاب عػػػنكـ 
ػػػبً اء المدينػػػة كالككفػػػة )ة قػػػرٌ ))اختمفػػػت القػػػراء فػػػي قػػػراءة ذلػػػؾ فقػػػرأه عاٌمػػػ  (ًنيفو ضى

مػػو ا ، كأنػػزؿ إليػػو يـ بتعمػػيميـ مػػا عمَّ بالضػاد ، بمعنػػى : أنَّػػو غيػػر بخيػػؿ عمػي
يف كبعػػػض البصػػػرييف كبعػػػض الكػػػكفييف مػػػف كتابػػػو ، كقػػػرأ ذلػػػؾ بعػػػض المكيّْػػػ

ء ، بمعنى أنَّو غير متيىـ فيما يخبرىـ عف ا مف األنبػاء(( ( بالظاًنيفو ظى بً )
(ِ) 

، كابػػػف الجػػػكزم نفسػػػو الػػػذم عػػػيَّف فػػػي فػػػالمراد إذف إخبػػػارىـ بمػػػا غػػػاب عػػػنيـ 
مىػى النزىة كالمنتخب جعػؿ الغيػب بمعنػى الػكحي فػي قكلػو تعػالى : ) ػا ىيػكى عى مى كى

 (ْ)نقؿ في تفسيره قكؿ ابف قتيبو كتبناه   (ّ) (ًنيفو ظى اٍلغىٍيًب بً 
كىأىٍلقيكهي الغيب في الكجو الرابع بمعنى الظممة في قكلو تعالى : ) كاكجعم 

ػػبّْ  يىابىػػًة اٍلجي ( كجعمػػو ابػػف الجػػكزم بمعنػػى القعػػر ، كالظممػػة مرادفػػة لمغيػػب ًفػػي غى
عػػر قشػػيء ، كالمػػف حيػػث إفَّ الشػػيء ييسػػتىتىر بالظممػػة ، كالغيػػب يعنػػي تسػػتُّر ال

قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة : ))يقػػكؿ : كألقػػكه مػػبلـز لمظممػػة كالغيػػب ، 
                                                 

(
ٔ

 . 2ٔ٘( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
ٕ

  ٕٓٔ/ٖ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 . 2ِٖٕٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  ٖٕٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٗ

 .  ٕٕٔ/2( ٠ٕظش : صاد اٌّغ١ش
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كقاؿ ابف فارس : ))الغػيف كاليػاء كالبػاء   (ُ) في قعر الجب حيث يغيب خبره((
عمػػػى تسػػػتر الشػػػيء عػػػف العيػػػكف ، ثػػػـ يقػػػاس ، مػػػف ذلػػػؾ  أصػػػؿ صػػػحيح يػػػدؿٌ 

يبػػةن  لغيػب : مػػا غػػاب ممػا ال يعممػػو إالٌ ا ا ، كيقػػاؿ : غابػت الشػػمش تغيػػب غى
ٍيبنػػا يابػػة ، أم : ىبطػػة مػػف األرض ييغػػاب ...  كغيكبػػة كغى يبػػة كغى ككقعنػػا فػػي غى

يىابىػػػػًة فييػػػا ، قػػػػاؿ ا تعػػػالى فػػػػي قصػػػة يكسػػػػؼ عميػػػو السػػػػبلـ : ) كىأىٍلقيػػػكهي ًفػػػػي غى
كالمعنػػػػى : ألقػػػػكه فيمػػػػا يغيػػػػب مػػػػف صػػػػار فيػػػػو عػػػػف  (ِ) ((َُ(}يكسػػػػؼ : اٍلجيبّْ 
 . الناس

الغيػػب فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػػى مػػكت سػػميماف عميػػو السػػبلـ  كاكجعمػػ
ػػا لىًبثيػػكا )فػي قكلػػو تعػػالى :  ػػكفى اٍلغىٍيػػبى مى ػػانيكا يىٍعمىمي ػػرَّ تىبىيَّنىػػًت اٍلًجػػفُّ أىف لَّػػٍك كى ػػا خى فىمىمَّ
( كالمراد مف الغيب : ما غاب ، كلـ أجد فػي كتػب التفسػير ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًييفً 

لَّػٍك الغيب ىنػا عمػى مػكت سػميماف عميػو السػبلـ ، قػاؿ الطبػرم : )))مف قصر 
كابػف الجػكزم نفسػو الػذم صػرَّح  (ّ) ( الذم يدعكف عممو((كىانيكا يىٍعمىميكفى اٍلغىٍيبى 

لَّػٍك : )تعػالى سػميماف فػي النزىػة كالمنتخػب فػي قكلػو ت بقصر الغيػب عمػى مػك 
لـ يشر إلى ىذا المعنى في تفسيره ، بػؿ قػاؿ : ))أم  (ْ) (كىانيكا يىٍعمىميكفى اٍلغىٍيبى 

كالمعنى : أنَّيـ لػك كػانكا  (ٓ) : ظيرت كانكشؼ لمناس أنَّيـ ال يعممكف الغيب((
 يعممكف ما غاب ما لبثكا في العذاب المييف .

الغيػػب فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى المػػكت كمتػػى يمػػكت ، فػػي  كجعمػػكا
لى قكلو تعالى في سكرة األعراؼ : ) ٍيػًر كى ـي اٍلغىٍيػبى الىٍسػتىٍكثىٍرتي ًمػفى اٍلخى ٍك كينػتي أىٍعمىػ

مىا مىسًَّنيى السُّكءي  كىذا قكؿ قيؿ بو ، قاؿ الطبرم : ))ثـ اختمؼ أىػؿ التأكيػؿ ( كى
                                                 

(
ٔ

 . 2٘ٔ/ٕٔ( جاِع اٌت١اْ 

 . َّٕ-َِٕمقاييس المغة ص  ( ِ)
(

ٖ
 .   4ٓ/ٕٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 .   2ِٕٗٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  ٖٕٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
٘

 . ٖٕٙ/ٙ( صاد اٌّغ١ش 
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ٍيػػرً فػػي معنػػى الخيػػر الػػذم عنػػاه بقكلػػو : ) : ( فقػػاؿ بعضػػيـ الىٍسػػتىٍكثىٍرتي ًمػػفى اٍلخى
كقػاؿ آخػػركف : معنػى ذلػػؾ : ...  الصػػالح معنػى ذلػػؾ : السػتكثرتي مػػف العمػؿ

كلك كنت أعمـ الغيب ألعددتي لمسنة المجدبة مف المخصػبة ، كلعرفػتي الغػبلء 
ف جعمػو الطبػرم  كالمعنى األكؿ ال يصح  (ُ) مف الرخص ، كاستعددتي لو(( كا 

ا بسيرة الرسػكؿ صػمى ا عميػو كسػمـ ؛ فأحد قكليف ، ألفَّ  جعػؿ اآليػة فيو قدحن
أفَّ الرسػػػكؿ صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمَّـ كػػػاف ال يسػػػتكثر مػػػف  بيػػػذا الكجػػػو يعنػػػي :

الػدنيا نبيِّػا كىؿ ثمة رجػؿ فػي لعمؿ الصالح ؛ ألنَّو كاف ال يعمـ متى يمكت ، ا
اسػتكثر منػو نبيُّنػا محمػد  قػد اسػتكثر مػف العمػؿ الصػالح كمػا كاف أـ غير نبػي

أف نكثػر صمى ا  غميو كسمـ ؟ ! بؿ كاف صػمى ا عميػو كسػمَّـ يحثنػا عمػى 
ضػػػي ا عنػػػو أفَّ  رسػػػكؿ ا صػػػمى مػػػف العمػػػؿ الصػػػالح ، فعػػػف أبػػػي ىريػػػرة ر 

عميػػػو كسػػػمـ قػػػاؿ : بػػػادركا باألعمػػػاؿ سػػػتِّا : طمػػػكع الشػػػمس مػػػف مغربيػػػا ، أك 
أمػػػػر العامػػػػة ركاه الػػػػدخاف ، أك الػػػػدجاؿ ، أك الدابػػػػة ، أك خاصػػػػة أحػػػػدكـ ، أك 

رسػػكؿ ا صػػمى ا قػػاؿ : ؿ اكعػػف ابػػف عبػػاس رضػػي ا عنيمػػا قػػ (ِ)مسػػمـ
ا قبػؿ خمػس : شػبابؾ قبػؿ ىرمػؾ ،  عميو كسمـ لرجؿ كىك يعظو : اغتنـ خمسن 

كحياتػػؾ ، صػػحتؾ قبػػؿ سػػقمؾ ، كغنػػاؾ قبػػؿ فقػػرؾ ، ، كفراغػػؾ قبػػؿ شػػغمؾ ك 
كعػػف أنػػس  (ْ)ككػػاف يكصػػينا : صػػؿّْ صػػبلة مػػكدّْع (ّ)قبػػؿ مكتػػؾ . ركاه الحػػاكـ

اؿ : إف قامػت السػاعة كفػي رضي ا عنو عف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ قػ
. حػػديث  يػػد أحػػدكـ فسػػيمة ، فػػإف اسػػتطاع أف ال تقػػكـ حتػػى يغرسػػيا فميٍغرٍسػػيا

فالصػػػحيح القػػػكؿ الثػػػاني ، كىػػػك الػػػذم  قػػػاؿ بػػػو  ركاه اإلمػػػاـ أحمػػػد ، صػػػحيح 
ـي اٍلغىٍيػػبى جميػػكر المفسػػريف ، قػػاؿ الكاحػػدم : ))) لىػػٍك كينػػتي أىٍعمىػػ ( قبػػؿ أف يكػػكف كى

                                                 

(
ٔ

 .4ٙٔ/4( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 . 2ٕٔٔ/٘( اٌذشغ١ب ٚاٌذش١٘ب 

(
ٖ

 ( .٘ٚاٌذذ٠ث طذ١خ اٌٙاِش ) 2ٕٔٔ/٘( اٌذشغ١ب ٚاٌذش١٘ب 

(
ٗ

 .2ٕٔٔ/٘ٚاٌذشغ١ب ٚاٌذش١٘ب  ٕٖ٘/ٔإٌٙا٠ج يٟ غش٠ب اٌذذ٠ث ( ٠ٕظش : 
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ٍيرً الىٍستىٍكثىٍرتي ) ػا مىسَّػًنيى الدخرتي في زماف الخصب لزماف الجدب ) (ًمفى اٍلخى مى كى
ـي كقاؿ الزمخشرم : ))) (ُ) ( كما أصابني الضرر كالفقر((السُّكءي  لىػٍك كينػتي أىٍعمىػ كى
( لكانت حػالي عمػى خػبلؼ مػا ىػي عميػو ، كلػـ أكػف غالبنػا مػرة كمغمكبنػا اٍلغىٍيبى 

ػػػا كخاسػػػرنا فػػػي  التجػػػارات ، كمصػػػيبنا كمخطئنػػػا فػػػي أخػػػرل فػػػي الحػػػركب ، كرابحن
ـي اٍلغىٍيػبى : ))قكلػو تعػالى : )كقاؿ ابػف الجػكزم (ِ) التدابير(( لىػٍك كينػتي أىٍعمىػ ( فيػو كى

 أربعة أقكاؿ : 
أحػػدىا : لػػك كنػػتي أعمػػـ بجػػدب األرض كقحػػط المطػػر قبػػؿ كػػكف ذلػػؾ 

 لييَّأتي لسنة الجدب ما يكفييا .
 كالثاني : لك كنتي أعمـ ما أربح فيو إذا اشتريتو الستكثرتي مف الخير 
 كالثالث : لك كنتي أعمـ متى أمكت الستكثرتي مف العمؿ الصالح .
ػػا كالرابػػع : لػػك كنػػتي أعمػػـ مػػا أيسػػأؿ عنػػو مػػف الغيػػب ألجبػػتي عنػػو  ) مى كى

ػػا الغيػػب ، فيػػك كػػ...  أم : لػػـ يمحقنػػي تكػػذيب (مىسَّػػًنيى السُّػػكءي  ؿ مػػا غػػاب فأمَّ
))كركم عػػػف الكمبػػػي أفَّ أىػػػؿ مكػػػة قػػػالكا : يػػػا محمػػػد ، أال تخبرنػػػا  (ّ) عنػػػؾ((

بالسعر الرخيص قبؿ أف يغمك فنشترم فنربح ، كباألرض التي تريػد أف تجػدب 
لىػٍك أم : فنػزؿ قكلػو تعػالى : ) (ْ) فنرتحؿ منيا إلى مػا قػد أخصػب ، فنزلػت(( كى

ـي اٍلغىٍيبى الىٍستىٍكثىٍرتي  مىا مىسًَّنيى السُّكءي  كينتي أىٍعمى ٍيًر كى  (ًمفى اٍلخى
الغيػػػب فػػػي الكجػػػو السػػػابع بمعنػػػى المطػػػر فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  كجعمػػػكا

ػػا ًفػػي اٍلبىػػرّْ كىاٍلبىٍحرً ) ـي مى يىٍعمىػػ فىػػاًتحي اٍلغىٍيػػًب الى يىٍعمىمييىػػا ًإالَّ ىيػػكى كى (}األنعػػاـ : كىًعنػػدىهي مى
فىػػػاًتحي اٍلغىٍيػػػبً كىًعنػػػدىهي قػػػاؿ الطبػػػرم : ))عػػػف ابػػػف عبػػػاس : ){ ٗٓ ( قػػػاؿ : ىػػػفَّ مى

ػػا خمػػس : ) مى ػػاـً كى ػػا ًفػػي األٍرحى ـي مى يىٍعمىػػ يينىػػزّْؿي اٍلغىٍيػػثى كى ًة كى ـي السَّػػاعى ًإفَّ المَّػػوى ًعنػػدىهي ًعٍمػػ
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 . ٖٗٗ/ٕ( اٌٛع١ط 
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 . 24ٔ/ٕ( اٌىشاف 
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 . 4ٕٕ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 
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 .ٕٙٔ/٘( سٚح اٌّعأٟ 
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ًمػػيـه  ػػكتي ًإفَّ المَّػػوى عى ػػا تىػػٍدًرم نىٍفػػسه بًػػأىمّْ أىٍرضو تىمي مى ػػدنا كى ػػاذىا تىٍكًسػػبي غى تىػػٍدًرم نىٍفػػسه مَّ
ًبيره  فػإفَّ ا عنػده عمػـ مػا غػاب عمميػو ...  فتأكيؿ الكبلـ إذف {ّْ: (}لقماف خى

ػا ًفػي )عف خمقو فمـ يطمعكا عميو ، كلـ يدرككه كلـ يعممػكه كلػف يػدرككه  ـي مى يىٍعمىػ كى
ػػػا عػػػنكـاٍلبىػػػرّْ كىاٍلبىٍحػػػرً  فكػػػأفَّ معنػػػى ...  ( يقػػػكؿ : كعنػػػده عمػػػـ مػػػا لػػػـ يغػػػب أيضن

كيعمـ مع ذلؾ جميع ما يعممػو ... سالكبلـ : كعند ا ما غاب عنكـ أييا النا
  (ُ) جميعكـ((

كابػف الجػكزم نفسػو الػػذم عػيَّف فػي النزىػة كالمنتخػػب جعػؿ الغيػب فػػي 
فىػػاًتحي اٍلغىٍيػػبً قكلػو تعػػالى : ) قػػاؿ فػػي  (ِ)( يعنػػي عمػػـ كقػػت نػػزكؿ المطػػركىًعنػػدىهي مى

فىاًتحي اٍلغىٍيبً تفسيره : ))قكلو تعالى : )  ( كفي مفاتح الغيب سبعة أقكاؿ كىًعندىهي مى
عػػز كجػػؿ ، ركل البخػػارم فػػي ا  يػػا خمػػس ال يعمميػػا إالٌ أحػػدىا : أنَّ 

فػاتح أفراده مف حديث ابػف عمػر قػاؿ : قػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ م
، كال يعمػـ ا  ، ال يعمـ متػى تقػكـ السػاعة إالٌ  ا الغيب خمس ال يعمميفَّ إالٌ 

 ا ، كال تعمػػـ نفػػس بػػأمٌ  ، كال يعمػػـ مػػا فػػي غػػد إالٌ ا  إالٌ مػػا تغػػيض األرحػػاـ 
 ا . ، كال يعمـ متى ينزؿ الغيث إالٌ  أرض تمكت إالَّ ا

 كالثاني : أنَّيا خزائف غيب السماكات مف األقدار ، كاألرزاؽ .
كالثالث : ما غػاب عػف الخمػؽ مػف الثػكاب كالعقػاب ، كمػا تصػير إليػو 

 األمكر .
 زائف غيب العذاب متى ينزؿ .كالرابع خ

 كالخامسة : الكيصمة إلى عمـ الغيب إذا استيعمـ 
 كالسادس : عكافب األعمار ، كخكاتيـ األعماؿ .

                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٗ/2( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 .2ِٖٕٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  ٖٕٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ 
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؟ كمػا يكػكف كيػؼ يكػكف كالسابع : مػا لػـ يكػف ىػؿ يكػكف أـ ال يكػكف 
فما قالػو ابػف الجػكزم فػي بػاب الكجػكه  (ُ)كما ال يككف إف كاف كيؼ يككف ؟((

 أبطمو في باب التفسير .
الغيب في الكجو الثامف بمعنى المكح المحفكظ فػي قكلػو تعػالى   كجعمكا

ـٍ يىٍكتيبيػػػكفى : ) ـي اٍلغىٍيػػػبي فىييػػػ ـٍ ًعنػػػدىىي ( كالغيػػػب كالمػػػكح المحفػػػكظ متبلزمػػػاف ؛ ألفَّ أى
فالعبلقػػة بينيمػػا عبلقػػة اإلخبػػار بمػػا غػػاب جميعػػو مكتػػكب فػػي المػػكح المحفػػكظ 

ـز ، ال عبلقػػة كجػػكه كلفػػظ مشػػترؾ ، قػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة : تػػبل
))يقكؿ تعالى ذكره : أـ عندىـ عمـ الغيب فيػـ يكتبػكف ؛ فينبػؤكنيـ بمػا شػاؤكا 

كابف الجكزم الذم عيَّف فػي النزىػة كالمنتخػب جعػؿ  (ِ) كيخبركنيـ بما أرادكا((
لػػـ يعيّْنػػو فػػي تفسػػيرة بػػؿ  (ّ)قػػكظ فػػي الشػػاىد المػػذككرالغيػػب بمعنػػى المػػكح المح

 (ْ) أعندىـ عمـ الغيب((أجاز أف يككف المعنى : ))
فػي قكلػو كالفػرج الغيب في الكجو التاسع بمعنػى الػنفس كالمػاؿ  كاكجعم

اًفظىػػاته لٍّْمغىٍيػػبً : ) اتي قىاًنتىػػاته حى ػػاًلحى كالغيػػب ىنػػا عمػػى معنػػاه ، كالمعنػػى ( فىالصَّ
ػػا قكلػػو : ) غػػاب عنػػػو أزاكجيػػف ،حافظػػات لمػػا  اًفظىػػػاته قػػاؿ الطبػػػرم : ))كأمَّ حى

( فإنَّو يعني : حافظات ألنفسيفَّ عند غيبة أزكاجيفَّ عنيفَّ في فركجيفَّ لٍّْمغىٍيبً 
جعػػػػػؿ ىػػػػػذا الكجػػػػػو فػػػػػي النزىػػػػػة حتػػػػػى إفَّ ابػػػػػف الجػػػػػكزم نفسػػػػػو   (ٓ) كأمػػػػػكاليـ((

ح معناه بقكلو ما غابت عنو : ))أم : لً  كالمنتخب بمعنى : حاؿ الغيبة ، ككضَّ
)) ىػػذا مػػا قالػػو فػػي النزىػػة كقػػاؿ فػػي تفسػػيره :  (ٔ) األزكاج مػػف مػػاليـ كأنفسػػيفَّ
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 . ٕٗ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 
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 .ٗٗ/2ٕ( جاِع اٌت١اْ 
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 .2ٖ/٘( جاِع اٌت١اْ 
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 .ٖٕٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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، كقػػاؿ عطػػاء كقتػػادة : يحفظػػف ))كالحافظػػات لمغيػػب ، أم : لغيػػب أزكاجيػػفَّ 
))  (ُ)ما غاب عنو األزكاج مف األمكاؿ ، كما يجب عمييفَّ مف صيانة أنفسيفَّ

العاشػر بمعنػى كقػت نػزكؿ العػذاب فػي قكلػو الغيػب فػي الكجػو  كجعمكا
ػػػدناتعػػػالى : ) ٍيبًػػػًو أىحى مىػػػى غى ـي اٍلغىٍيػػػًب فىػػػبل ييٍظًيػػػري عى ػػػاًل ( قػػػاؿ الطبػػػرم : ))كقكلػػػو عى
دناتعالى : ) ٍيًبًو أىحى مىى غى ـي اٍلغىٍيًب فىبل ييٍظًيري عى اًل ( يعني بػػ)عالـ الغيػب( : عمػـ عى

كقػػاؿ كلػػـ يػػذكر الطبػػرم غيػػر ىػػذا الكجػػو ،  (ِ) مػػا غػػاب عػػف أبصػػار عبػػاده((
ـي اٍلغىٍيػػػبً الكاحػػدم : ))كقكلػػػو تعػػػالى : )) ػػاًل  (ّ) ( أم : مػػػا غػػاب عػػػف العبػػػاد((عى

فػي النزىػة جعػؿ الغيػب فػي ىػذه اآليػة بمعنػى : كقػت كابف الجكزم الذم عيَّف 
لػـ يعيّْنػو كلػـ يقصػره  (ْ)نزكؿ العذاب كقصػره عمػى ىػذا الغيػب مػف دكف غيػره 

  (ٓ)ي تفسيرهعميو ف
فػي  ، أك الشػؾٌ  الغيب في الكجو الحادم عشر بمعنى : الظػفٌ  كجعمكا
يىٍقًذفيكفى ًباٍلغىٍيًب ًمف مَّكىافو بىًعيدو : )قكلو تعالى  ا يعني الغيب كى ( كالغيب ىنا أيضن

بعينػو ؛ ألنَّػو اسػتعير لمتمثيػػؿ المركػب ، فقػد شيػبّْو حػػاؿ اتيػاميـ الرسػكؿ صػػمى 
الػتيـ بحػاؿ ))مػف يقػذؼ شػيئنا كىػك غائػب عنػو ال يػراه ،  ا عميو كسمـ بشتى
 (ٔ) فيك ال يصيبو البتة((

فػػػي قكلػػػو : الغيبػػػة ،  الغيػػػب فػػػي الكجػػػو الثػػػاني عشػػػر بمعنػػػىكا كجعمػػػ
ٍنػػوي ًباٍلغىٍيػػبً : ) تعػػالى ـٍ أىخي ـى أىنّْػػي لىػػ ًلػػؾى ًلػػيىٍعمى فيػػك ( كالغيبػػة ىػػي الغيػػب بعينػػو ، ذى

اًفظىػػػاته لػػػو : )فػػػي قك كحػػػاؿ الغيػػػب فػػػي الكجػػػو التاسػػػع  اتي قىاًنتىػػػاته حى ػػػاًلحى فىالصَّ
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حتػػى إفَّ ابػػف الجػػكزم جمػػع بػػيف شػػاىدييما فقػػاؿ : ))كالثػػامف : حػػاؿ  (لٍّْمغىٍيػػبً 
اتي قىاًنتىػاته {)ّْالغيبة ، كمنػو قكلػو تعػالى فػي سػكرة النسػاء }اآليػة :  ػاًلحى فىالصَّ

اًفظىػػاته لٍّْمغىٍيػػبً  كمػػف أنفسػػيفَّ كفػػي ( أم : لمػػا غابػػت عنػػو األزكاج مػػف مػػاليـ حى
ٍنوي ًباٍلغى { )ِٓيكسؼ }اآلية :  ـٍ أىخي ـى أىنّْي لى  (ُ) ٍيًب(((ذىًلؾى ًليىٍعمى

فػي قكلػو تعػالى :  كجعمكا الغيب في الكجػو الثالػث عشػر بمعنػى السػرٌ 
قريب مف معنى الغيب فيدخؿ فػي  ( كالسرٌ ًإنّْي أىٍعمىـي غىٍيبى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضً )

 باب الترادؼ 
ػا ، فػي قكلػو تعػالى كجع مكا الغيب في الكجو الرابع عشػر ، يعنػي كبلمن

اًئبىػػةو ًفػػي السَّػػمىاء كىاألٍرًض ًإالٌ : ) ػػا ًمػػٍف غى مى بًػػيفو كى  ( ككيػػؼ استسػػاغ ًفػػي ًكتىػػابو مُّ
؛ ألفَّ اآليػة كاضػحة  و عمػى كػبلـ مػا ؟!يقصػر الغيػب فيػف كجكىيّّ ىذا الكجو 

اًئبىػػةو قػػد جػػاء بمفػػظ )فػػي أفَّ المػػراد كػػؿ مػػا غػػاب عػػف اإلسػػاف ، ف ( كىػػك اسػػـ غى
 .الجنس نفي معنى استغراؽ جنس نكرة ، مجركرة بػ)ًمف( التي تفيد ىنا 

كجعمكا الغيب في الكجو الخامس عشر، يعنػي الخػزائف كالقيامػة ، فػي 
ًلٌمًو غىٍيبي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضً قكلو تعالى : ) ( قاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى كى

ًلٌمًو : )  (ِ) ( أم : عمـ ما غاب عف العباد فييما((غىٍيبي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضً كى
أنَّػػػػو لػػػػـ يسػػػػتىعمؿ فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ  فالغيػػػػب : مصػػػػدر : غػػػػاب ، إالٌ 

معنػى  ، فيػك اسػـ جػنس لػيس لػو إالٌ  اسـ الفاعػؿبمعنى المصدر ، بؿ بمعنى 
 مسػػػة ي كػػػؿ شػػػاىد مػػػف شػػػكاىد الكجػػػكه الخكقػػػد اسػػػتعمؿ فػػػكاحػػػد ككجػػػو كاحػػػد ، 

أفَّ أىػػؿ الكجػػكه  غػػاب ، أم : بمعنػػاه العػػاـ ، إالٌ  عشػػر المػػذككرة  بمعنػػى : مػػا
قيػؿ بػو مػف دكف أف يثبػت ، مػا قصػركه فػي شػاىد كػؿ كجػو عمػى غيػب ميعػيَّف 

، مختمقػػة بطريقػػة مػػا قيػػؿ  كيجمػػع عميػػو أىػػؿ المغػػة كالتفسػػير ، فيػػي إذف كجػػكه
جػػنس ينطبػػؽ  ة ، كالغيػػب معنػػى عػػاـ اسػػـ كىػػذه القػػيبلت  تمثػػؿ معػػاني خاٌصػػ
                                                 

(
ٔ

 .  ٖٕٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 .ٖٗٔ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 
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منيا ، فتككف ىذه المعاني الخاصة المختمقة بطريقة : ما قيؿ ى نعمى كؿ مع
؛ ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ  مػػػرة أخػػػرل بطريقػػػة الدراسػػػة المعككسػػػة نفسػػػيا اختيًمقىػػػت  ، 

ككصػػػػفيا ، كالصػػػػحيح تسػػػػمية ىػػػذه األشػػػػياء  بمعانييػػػاتسػػػمية الغيػػػػب ككصػػػػفو 
سػػمَّى كيكصػػؼ بالعػػاـ ، كال ييسػػمَّى العػػاـ بالخػػاص ، بالغيػػب ؛ ألفَّ الخػػاص يي 

ألفَّ الخاص يندرج في معنػى العػاـ كال ينػدرج العػاـ فػي معنػى الخػاص ، فيػي 
لػػك جػػاز أف نجعػػؿ أسػػماء مػػا غػػاب عنَّػػا كجكىنػػا لمغيػػب جميعيػػا كجػػو كاحػػد ، ك 

كال  ألمكننا أف نجعؿ لو كجكىنا ال تيعدُّ كال تيحصػى ؛ ألفَّ مػا غػاب عنَّػا ال ييعػد
 ييحصى ، 

فكجكه لفظ الغيب اختيمقت مرتيف ففي المرة األكلى اختيمقػت بطريقػة مػا 
                                                .كاختيمقت مرة أخرل بطريقة الدراسة المعككسة ، قيؿ كلـ يثبت 

 المقدَّرة وأالظاىرة ، طريقة اإلضافة  التاسعة :  الطريقة
فقػػد كجدتػػو كثيػػرنا مػػا يبػػالغ فػػي تجػػدىا عنػػد الفيركزآبػػادم  ىػػذه الطريقػػة

اختبلؽ الكجكه ًلمَّفظ حتى إنَّو ليتعمد أف ينسب إليػو مػا شػاه مػف الكجػكه ، كىػك 
يعمـ عمـ اليقيف أنَّيا ال تمثؿ معناه ، بؿ معػاني مػا يتعمػؽ بػو مػف أمػكر ، مػف 

 األلفاظ اآلتية : ما كاف مف كجكه ذلؾ 
ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمباب اثني عشر كجينا الباب : -ٔ

 ىي : 

الكجو األكؿ : الباب يعني : المنزؿ ، كقكلو تعالى : )لىيىا سىٍبعىةي 
(}الحجر :   { يعني : سبعة منازؿْْأىٍبكىابو

قىاؿى يىا بىًنيَّ الى  الكجو الثاني : الباب يعني : السكة ، كقكلو تعالى : )كى
ميكٍا ًمف بىا قىةو(}يكسؼ : تىٍدخي ميكٍا ًمٍف أىٍبكىابو مُّتىفىرّْ { يعني : سكة ٕٔبو كىاًحدو كىاٍدخي

 كاحدة ، كسككنا متفرقة 
الكجو الثالث : الباب بعينو ، كما قاؿ الدامغاني ، أك الباب 
ةن لَّييـي  نَّاًت عىٍدفو مُّفىتَّحى المعركؼ ، كما قاؿ الفيركزآبادم ، كقكلو تعالى : )جى
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(}ص ٍت َٓ:  األٍبكىابي فيًتحى اؤيكىىا كى تَّى ًإذىا جى { كقكلو تعالى :  )حى
{ كجعؿ الفيركزآبادم ىذيف الشاىديف بمعنى : مساكف ّٕأىٍبكىابييىا(}الزمر : 

مىٍيًيـ مّْف كيؿّْ  ميكفى عى المثكبة ، كاستشيد لمباب المعركؼ بقكلو : )يىٍدخي
(}الرعد :   {ِّبىابو

، كقكلو تعالى : )قىاؿى رىجيبلىًف ًمفى الكجو الرابع : الباب يعني : الدرب 
(}المائدة  ـي اٍلبىابى مىٍيًي ميكٍا عى ا اٍدخي مىٍيًيمى ـى الٌموي عى افيكفى أىٍنعى  {ِّالًَّذيفى يىخى

الكجو الخامس : الباب يعني : المدخؿ كالمخرج ، كقكلو تعالى : 
 لمدخؿ كالمخرج { يعني : مف اُٖٗ)كىٍأتيكٍا اٍلبيييكتى ًمٍف أىٍبكىاًبيىا(}البقرة : 

الكجو السادس : الباب ، يعني : مستفتح األمر ، كقكلو تعالى : 
(}األنعاـ :  ـٍ أىٍبكىابى كيؿّْ شىٍيءو مىٍيًي كٍا ًبًو فىتىٍحنىا عى { كقكلو ْْ)فىمىمَّا نىسيكٍا مىا ذيكّْري

مىٍيًيـ بىابنا ذىا عىذىابو شىًديدو ًإذىا ىيـٍ  تَّى ًإذىا فىتىٍحنىا عى ًفيًو  تعالى : )حى
(}المؤمنكف :  ٍبًمسيكفى  {ٕٕمي

الكجو السابع : الباب يعني : الطريؽ ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى 
تَّى  نَّةى حى ميكفى اٍلجى ـٍ أىٍبكىابي السَّمىاء كىالى يىٍدخي ٍنيىا الى تيفىتَّحي لىيي كٍا عى كىذَّبيكٍا ًبآيىاًتنىا كىاٍستىٍكبىري

ْـّ ا مىؿي ًفي سى (}األعراؼ : يىًمجى اٍلجى كىذىًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍجًرًميفى { يعني : ٍَْلًخيىاًط كى
 طرؽ السماء  ، كأضاؼ الفيركزآبادم األكجو اآلتية :

ةن  نَّاًت عىٍدفو مُّفىتَّحى الكجو الثامف : مساكف المثكبة كقكلو تعالى : )جى
(}ص :  اؤيكىىا كى َٓلَّييـي األٍبكىابي تَّى ًإذىا جى ٍت { كقكلو تعالى : )حى فيًتحى

 {  ّٕأىٍبكىابييىا(}الزمر : 
مَّقىًت األىٍبكىابى  الكجو التاسع : باب المكر كالحيمة كقكلو تعالى : )كىغى

( }يكسؼ :  قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى  {ِّكى
الكجو العاشر : باب اليركب كاليزيمة مف المعصية كقكلو تعالى : 

وي ًمف ديبيرو  قىدٍَّت قىًميصى  { ِٓكىأىٍلفىيىا سىيّْدىىىا لىدىل اٍلبىاًب(}يكسؼ :  )كىاسيتىبىقىا اٍلبىابى كى
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الكجو الحادم عشر : الباب ، يعني : أبكاب االستدراج بإظيار النعـ 
ـٍ ًفيًو  مىٍيًيـ بىابنا ذىا عىذىابو شىًديدو ًإذىا ىي تَّى ًإذىا فىتىٍحنىا عى ، كقكلو تعالى : )حى

(}المؤمنكف :  ٍبًمسيكفى الباب في ىذا الشاىد بمعنى : { كقد جعؿ الدامغاني ٕٕمي
 مستفتح األمر كما تقدـ 

الكجو الثاني عشر : الباب ، يعني : الباب المشترؾ بيف المؤمنيف 
ًربى بىٍينىييـ ًبسيكرو لَّوي بىابه بىاًطنيوي ًفيًو الرٍَّحمىةي  كالمنافقيف ، كقكلو تعالى : )فىضي

(}الحديد :  ظىاًىريهي ًمف ًقبىًمًو اٍلعىذىابي   (ُ) {ُّكى
قاؿ الراغب : ))الباب يقاؿ لمدخؿ الشيء ، كأصؿ ذلؾ مداخؿ 
األمكنة ، كباًب المدينة ، كالدار ، كالبيت ، كجمعو أبكاب ، قاؿ تعالى : 

وي ًمف ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيّْدىىىا لىدىل اٍلبىاًب(}يكسؼ :  قىدٍَّت قىًميصى { ِٓ)كىاسيتىبىقىا اٍلبىابى كى
قىةو(}يكسؼ : كقاؿ تعالى : )الى  ميكٍا ًمٍف أىٍبكىابو مُّتىفىرّْ ميكٍا ًمف بىابو كىاًحدو كىاٍدخي تىٍدخي

{ كمنو يقاؿ : العمـ باب كذا ، كىذا العمـ باب إلى عمـ كذا ، أم : بو ٕٔ
ؿ إليو (}األنعاـ : َََييتىكىصَّ ـٍ أىٍبكىابى كيؿّْ شىٍيءو مىٍيًي { ْْقاؿ تعالى : )فىتىٍحنىا عى

{ كقد يقاؿ : أبكاب ُّابه بىاًطنيوي ًفيًو الرٍَّحمىةي(}الحديد : كقاؿ عز كجؿ : )بى 
ؿ إلييما ، قاؿ تعالى : )ًقيؿى  الجنة كأبكاب جينـ ، لؤلشياء التي بيما ييتىكىصَّ

(}الزمر :  ـى يىنَّ ميكا أىٍبكىابى جى ٍت ِٕاٍدخي فيًتحى اؤيكىىا كى تَّى ًإذىا جى { كقاؿ تعالى : )حى
  (ِ){((ّٕأىٍبكىابييىا(}الزمر : 

فتأمَّؿ تعريؼ الراغب لمباب كشكاىده فيو أنَّو لـ يجعؿ لو إاٌل كجينا  
ا ،  كاحدنا ، فقد استعمؿ الباب لممدخؿ إلى الشيء ، كلممخرج منو أيضن
كاألصؿ استعمالو في األماكف الحسية كباب الدار ، كباب الحجرة ، كباب 

                                                 

 ُٗٗ-ُٖٗ/ِكبصائر ذكم التمييز  ُِِ( ينظر : الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ُ)

كبصػػػػػائر ذكم  ِِْ-ُِْ/ُكينظػػػػػر : عمػػػػػدة الحفػػػػػاظ لمحمبػػػػػي  ٗٔ( المفػػػػردات ص  ِ)
 ُٗٗ/ِالتمييز 
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عنكية كباب العمـ ، المدينة ، كباب المحمة ، كمنو استعمؿ في األمكر الم
كباب الكفر ، كباب المكر كالحيمة ، كباب اليركب كاليزيمة ، كباب 
االستدراج ، كالدليؿ عمى أفَّ الباب ليس مف األلفاظ المشتركة جعميما إٌياه في 
الكجو الثالث يعني الباب بعينو ؛ ألفَّ ىذا يعني أٌف الكجكه الباقية ال تعني 

ذكرىا الدامغاني كالفيركزآبادم فجميعيا مختمقة ،  الباب بعينو ، فالكجكه التي
 كقد اختمقاىا بطريقتيف : 

األكلى : طريقة اإلضافة كالكصؼ :  فباب المكر كالحيمة ، كباب 
اليركب كاليزيمة ، كأبكاب االستدراج ، كالباب المشترؾ ، كما جاء في الكجو 

باب في ىذه التاسع ، كالعاشر ، كالحادم عشر ، كالثاني عشر ، كقع ال
األكجو األربعة مضافنا ، كمكصكفنا في الكجو األخير ، كقد تكرر بمفظو 
كمعناه ، كىك الباب بعينو ، أٌما األكجو األربعة المذككرة فيي معاني 
المضاؼ إليو كالصفة ، ال معاني المضاؼ كالمكصكؼ ، كالتحريؼ الحاصؿ 

ـ يجعبل المضاؼ باتباع ىذه الطريقة أفَّ الدامغاني كالفيركزآبادم ل
 كالمكصكؼ بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ إليو كالصفة مف أجؿ اختبلؽ الكجكه 
الثانية : طريقة الترادؼ ، فالمنزؿ ، كالسكة ، كالدرب ، كالمدخؿ 
كالمخرج ، كمستفتح األمر ، كالطريؽ ، كمساكف المثكبة ، كما جاء في الكجو 

ادس ، كالسابع ، كالثامف ، ىذه األكؿ ، كالثاني ، كالرابع ، كالخامس ، كالس
األكجو السبعة قريبة مف معنى الباب ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة 

، كالتحريؼ الحاصؿ أٌنيما لـ يجعبل في باب الترادؼ ال في باب الكجكه 
 الباب بمعناه بؿ بمعاني مرادفاتو . 

...  يدقاؿ الفيركزآبادم : ))بصيرة في الحدكد كالحد الحدود :-ٕ
 كالحدكد جاءت في القرآف الكريـ عمى سبعة أكجو :

األكؿ : حٌد االعتكاؼ إلخبلص العبادة ، قاؿ تعالى : )كىأىنتيـٍ 
ديكدي الٌمًو(}البقرة :  اًكفيكفى ًفي اٍلمىسىاًجًد ًتٍمؾى حي  {ُٕٖعى
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الثاني : حٌد الخمع لبياف الفدية ، قاؿ تعالى : )ًفيمىا اٍفتىدىٍت ًبًو ًتٍمؾى 
ديكدي الٌمًو(}البقرة :   {ِِٗحي

ديكدي  ًتٍمؾى حي الثالث : حٌد الطبلؽ لبياف الرجعة ، قاؿ ا تعالى : )كى
(}البقرة :   {َِّالٌمًو ييبىيّْنييىا ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى

 الرابع : حٌد العدَّة لمنع الضرار كبياف المدة 
مىف يىٍعًص الٌموى  الخامس : حٌد الميراث لبياف القسمة ، قاؿ تعالى : )كى

ديكدىهي(}النساء :  يىتىعىدَّ حي  {ُْكىرىسيكلىوي كى
ـٍ يىٍستىًطٍع  السادس : حٌد الظيار لبياف الكفارة ، قاؿ تعالى : )فىمىف لَّ
ًلٍمكىاًفًريفى  ديكدي المًَّو كى ًتٍمؾى حي ـي ًستّْيفى ًمٍسًكيننا ذىًلؾى ًلتيٍؤًمنيكا ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو كى فىًإٍطعىا

 {ْعىذىابه أىًليـه(}الطبلؽ : 
السابع : حٌد الطبلؽ لبياف مدة العدة ، قاؿ تعالى : )ال تيٍخًرجيكىيفَّ 

ديكدي المًَّو(}الطبلؽ : ًمف بيييكًتًيفَّ كىال يىٍخريٍجفى ًإالٌ  ًتٍمؾى حي  أىف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو مُّبىيّْنىةو كى
ُ ))}(ٔ)  

و المذككرة مضافنا ، كقد تكرر في جميع األكج، كما ترل ، كقع الحٌد 
بمفظو بمعنى كاحد ، كىك الحٌد بعينو ، أمَّا األكجو السبعة المذككرة فيي 
جميعيا معاني المضاؼ إليو ال معاني المضاؼ كالتحريؼ الحاصؿ باتباع 
ىذه الطريقة أفَّ الفيركزآبادم لـ يجعؿ المضاؼ بمعناه بؿ بمعاني المضاؼ 

 ه إليو مف أجؿ اختبلؽ الكجك 
اختمقيا عمى عشرة أكجو الحراـ جعؿ الفيركزآبادم الحراـ : -ٖ

 بطريقتو الفيركزآبادية كىي :
ـٍ ))األكؿ : حراـ الصحبة كالمناكحة ) ـٍ أيمَّيىاتيكي مىٍيكي رّْمىٍت عى (}النساء : حي

ِّ} 

                                                 

 ّْٖ-ّْٕ/ِ( بصائر ذكم التمييز  ُ)
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بّْيى الثاني : حراـ الفسؽ كالمعصية : ) ـى رى رَّ قيٍؿ ًإنَّمىا حى
 {ِّ (}األعراؼ :اٍلفىكىاًحشى 

مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمف الثالث : حراـ العجائب كالمعجزة : ) ٍمنىا عى رَّ كىحى
 { ُِ(}القصص : قىٍبؿي 

نَّةى الرابع : حراـ العذاب كالعقكبة : ) مىيًو اٍلجى ـى الٌموي عى رَّ (}المائدة : فىقىٍد حى
ِٕ} 

ٍيتىةي الخامس : حراـ فسخ الشريعة : ) ـي اٍلمى مىٍيكي رّْمىٍت عى  {ّدة : (}المائحي
مىى قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا أىنَّييـٍ ال السادس : حراـ الحرماف كاليمكة : ) رىاـه عى كىحى

 {ٓٗ(}األنبياء : يىٍرًجعيكفى 
رّْمىٍت ظيييكريىىاالسابع : حراـ اليكل كالشيكة : ) (}األنعاـ : كىأىٍنعىاـه حي

مىى أىٍزكىاًجنىا) {ُّٖ ـه عى رَّ ميحى  {ُّٗ(}األنعاـ : كى
ؿَّ المَّوي : حراـ النذر كالمصمحة : ) الثامف ا أىحى ـي مى رّْ ـى تيحى يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًل

اتى أىٍزكىاًجؾى كىالمَّوي غىفيكره رًَّحيـه   {ُ(}التحريـ : لىؾى تىٍبتىًغي مىٍرضى
ا ديٍمتيـٍ التاسع : حراـ الحظر كاإلباحة : ) ٍيدي اٍلبىرّْ مى ـٍ صى مىٍيكي ـى عى رّْ كىحي

ريمنا  {ٔٗمائدة : (}الحي
رىبَّ ىىًذًه اٍلبىٍمدىًة الًَّذم العاشر : حراـ التكقير كالحرمة : )

رَّمىيىا  {ُٗ(}النمؿ : حى
 كىذا النكع يأتي عمى كجكه : 

ـى األكؿ : كصؼ المسجد بالحراـ ) رىا ميفَّ اٍلمىٍسًجدى اٍلحى (}الفتح : لىتىٍدخي
ِٕ} 

ـي ًبالشٍَّيًر الشٍَّيري الثاني : نعت األشير بالحراـ : ) رىا اٍلحى
رىاـً   {ُْٗ(}البقرة : اٍلحى

عىؿى  الٌموي اٍلكىٍعبىةى اٍلبىٍيتى الثالث : دعاء البيت بالحراـ : )جى
ـى  رىا  {ٕٗ(}المائدة : اٍلحى
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ا لتحريـ ا تعالى فيو كثيرنا مما ليس بمحرَّـ في  رىمن رىـ حى كسيمّْي الحى
    (ُ)غيره مف المكاضع((

كحة ، كحراـ الفسؽ كالمعصية ، كحراـ فسخ حراـ الصحبة كالمنا
الشريعة ، كحراـ الحظر كاإلباحة ، كما جاء في الكجو األكؿ كالثاني ،  
كالخامس ، كالتاسع ، تمثؿ أنكاع الحراـ ال معانيو ، كحراـ العذاب كالعقكبة ، 

مىيًو اٍلجى كما جاء في الكجو الرابع في قكلو تعالى : ) ـى الٌموي عى رَّ ( يعني نَّةى فىقىٍد حى
الراغب : ))الحراـ الممنكع منو  الحراـ بعينو ، بؿ يمثؿ أشد أنكاع الحراـ قاؿ 

مَّا بمنع مف جية العقؿ أك مف جية  مَّا بمنع قيرم ، كا  إمَّا بتسخير إليي ، كا 
مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمف الشرع أك مف جية مف يرتسـ أمره فقكلو تعالى : ) رٍَّمنىا عى كىحى

ـى الٌموي كقكلو تعالى : )...  { فذلؾ تحريـ بتسخيرُِصص : (}الققىٍبؿي  رَّ فىقىٍد حى
نَّةى  مىيًو اٍلجى كنقؿ الفيركزآبادم كبلـ الراغب  (ِ) ( فيذا مف جية القير بالمنع((عى

ا مف دكف أف يشير إليو ككثيرنا ما ينقؿ منو أقكالو مف دكف أف ينسبيا   (ّ)نصِّ
جاء في الكجو الثالث في قكلو تعالى :  إليو ، كحراـ العجائب كالمعجزة كما

مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمف قىٍبؿي ) ٍمنىا عى رَّ ( ىك كصؼ لمتحريـ ال معنى التحريـ ، كىحى
ككذلؾ حراـ الحرماف كاليمكة ، كما جاء في الكجو السادس في قكلو تعالى : 

ـٍ ال يىٍرًجعيكفى )كى  مىى قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا أىنَّيي رىاـه عى كصؼ لمقرية التي كقع عمييا  ( ىكحى
الحراـ كليس معنى الحراـ ، كالحراـ ىنا كأينما كرد يعني الحراـ بعينو ، قاؿ 
ابف فارس : ))الحاء كالراء كالميـ أصؿ كاحد ، كىك المنع الشديد ، قاؿ ا 

مىى قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا أىنَّييـٍ ال يىٍرًجعيكفى تعالى : )كى  رىاـه عى كقاؿ الراغب :  (ْ) (((حى
ًمؿ عمى ذلؾ : )كى  مىى قىٍريىةو ))فذلؾ تحريـ تسخير ، كقد حي رىاـه عى حى

                                                 

(
ٔ

 . ٙ٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 . ٗ٘ٗ/٠ٕٕٚظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٕٓٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 . ٗ٘ٗ/ٕ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٗ

 . ٖٕٓ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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كقد نقؿ الفيركزآبادم قكؿ الراغب ىذا بمفظو مف دكف أف  (ُ)(((أىٍىمىٍكنىاىىا
ريـ كقرئ )كى  (ِ)ينسبو إليو مىى كقاؿ الحمبي : ))الًحٍرـي : المنع ككذا اليحي رىاـه عى حى
فالمراد مف الحراـ المنع ، أم :  (ّ)(  أم : ممنكع رجكعيـ((اىىاقىٍريىةو أىٍىمىٍكنى 
 الحراـ بعينو

كحراـ اليكل كالشيكة ، كما جاء في الكجو السابع في قكلو تعالى  : 
رّْمىٍت ظيييكريىىا) مىى أىٍزكىاًجنىا( كقكلو تعالى : )كىأىٍنعىاـه حي ـه عى رَّ ميحى ( كحراـ النذر كى

ـي و الثامف في قكلو تعالى : )كالمصمحة كما جاء في الكج رّْ ـى تيحى يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًل
اتى أىٍزكىاًجؾى كىالمَّوي غىفيكره رًَّحيـه  ؿَّ المَّوي لىؾى تىٍبتىًغي مىٍرضى ا أىحى ة ( كبلىما يعنى عمٌ مى

 التحريـ أك الدافع إليو ال معنى التحريـ .
شر كأقسامو ككذلؾ حراـ التكقير كالحرمة كما جاء في الكجو العا

رَّمىيىاالثبلثة في قكلو تعالى ) ميفَّ ( كقكلو تعالى : )رىبَّ ىىًذًه اٍلبىٍمدىًة الًَّذم حى لىتىٍدخي
ـى  رىا رىاـً ( كقكلو تعالى : )اٍلمىٍسًجدى اٍلحى ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا ( كقكلو تعالى : الشٍَّيري اٍلحى

عىؿى  ـى )جى رىا  ك معنى العمة مف التحريـ ال معنى التحريـ ( ىالٌموي اٍلكىٍعبىةى اٍلبىٍيتى اٍلحى
رىـ  كالفيركزآبادم نفسو قد بيَّف سبب التحريـ بقكلو المذككر : ))كسيمّْي الحى
ا لتحريـ ا تعالى فيو كثيرنا مما ليس بمحرَّـ في غيره مف المكاضع((  رىمن حى

 ذلؾ لمكانة ىذه األمكنة كاألشير عند ا سبحانو .
كىك اسـ جنس ييطمىؽ عمى كؿ (ْ): ما حرَّمو اكالحراـ كالمحرَّـ 

األشياء التي حرَّميا ا ، فكؿ المحرَّمات تندرج في معناه العاـ ، كأقرب 
، أٌما الكجكه المعاني إليو المنع ، كىك بيذا المعنى أينما كرد في القرآف الكريـ 

 مختمقة بطريقة اإلضافة الظاىرة  المنسكبة إليو فجميعيا
                                                 

(
ٔ

  ٕٓٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 . ٗ٘ٗ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 . 4ٖٙ/ٔ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٗ

 . 4ٗ/ٗ( ٠ٕظش ٌغاْ اٌعشا 
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المذككرة العشرة في جميع األكجو ، كما ترل ،  راـالحكقع فقد 
بعينو ، أمَّا األكجو  راـمضافنا ، كقد تكرر بمفظو بمعنى كاحد ، كىك الح

، المذككرة فيي جميعيا معاني المضاؼ إليو ال معاني المضاؼ العشرة 
كالتحريؼ الحاصؿ باتباع ىذه الطريقة أفَّ الفيركزآبادم لـ يجعؿ المضاؼ 

  .بؿ بمعاني المضاؼ إليو مف أجؿ اختبلؽ الكجكه  بمعناه
ذكر أىؿ الكجكه لمرجكع في القرآف الكريـ ثبلثة عشر : الّرجوع -ٗ
 كجينا :

(}البقرة :  ـٍ الى يىٍرًجعيكفى  {  ُٖاألكؿ : الرجكع بعينو ، كقكلو تعالى: )فىيي
الثاني : الرجكع : مف الرجكع أك مف رجع الجكاب ، كقكلو تعالى : 

(}سبأ :  ـٍ ًإلىى بىٍعضو اٍلقىٍكؿى يي (}النمؿ : ُّ)يىٍرًجعي بىٍعضي { )فىانظيٍر مىاذىا يىٍرًجعيكفى
(}النمؿ : ِٖ ميكفى ـى يىٍرًجعي اٍلميٍرسى  { ّٓ{ كقكلو تعالى : )فىنىاًظرىةه ًب

كقكلو تعالى : )كىالسَّمىاء ذىاًت  الثالث : الرجع بمعنى المطر :
كًج(}البركج :  { ىذا شاىد الحيرم ، كىك سيك كقع فيو المصنؼ ، أك ُاٍلبيري

مف تصحيؼ الناسخ ، كالجدير بالذكر أفَّ المحقؽ لـ ينبّْو عميو ، ككأفَّ ىذا 
األمر ال يعنيو ، كشاىد الدامغاني كالفيركزآبادم )كىالسَّمىاء ذىاًت 

 {ُُطارؽ : الرٍَّجًع(}ال
رى ىىٍؿ تىرىل  الرابع : الرجكع يعني الرٌد ، كقكلو تعالى : )فىاٍرًجًع اٍلبىصى

تىٍيًف(}الممؾ : ًّمف فيطيكرو } رى كىرَّ تَّى ْ-ّ{ ثيَـّ اٍرًجًع اٍلبىصى { كقكلو تعالى : )حى
ـي اٍلمىٍكتي قىاؿى رىبّْ اٍرًجعيكًف(}المؤمنكف :  دىىي اء أىحى ، { أم : ردكني ًٗٗإذىا جى

(}طو :  ٍعنىاؾى ًإلىى أيمّْؾى  {  َْكقكلو تعالى : )فىرىجى
الخامس : الرجكع بمعنى الرجعة بعد الطبلؽ ، كقكلو تعالى : )فىبلى 

عىا(}البقرة :  ا أىف يىتىرىاجى مىٍيًيمى نىاحى عى  {                                                     َِّجي
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قكلو تعالى : )كيؿُّ نىٍفسو ذىاًئقىةي السادس : الرجكع بمعنى المكت ، ك
(}العنكبكت :  عيكفى ٍكًت ثيَـّ ًإلىٍينىا تيٍرجى ـٍ ٕٓاٍلمى { كقكلو تعالى : )ثيَـّ ًإلىينىا مىٍرًجعيكي

(}يكنس :   { يعني : بالمكت  ِّفىنينىبّْئيكيـ ًبمىا كينتيـٍ تىٍعمىميكفى
مىى السابع : الرجكع إلى الدنيا بعد المكت ، كقكلو تعالى :  رىاـه عى )كىحى

(}األنبياء :   {   ٓٗقىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا أىنَّييـٍ ال يىٍرًجعيكفى
الثامف : الرجكع بمعنى اإلقباؿ عمى النفس بالمبلمة ، كقكلو تعالى : 

(}األنبياء :  ـٍ عيكا ًإلىى أىنفيًسًي  { ْٔ)فىرىجى
بىمىٍكنىاىيـٍ  سىنىاًت  التاسع : الرجكع يعني التكبة ، كقكلو تعالى : )كى ًباٍلحى

(}األعراؼ :  ـٍ يىٍرًجعيكفى  { ُٖٔكىالسَّيّْئىاًت لىعىمَّيي
العاشر : الرجكع يعني الرجكع إلى ا تعالى ، كقكلو تعالى : )يىا 

ًئنَّةي } بًّْؾ رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن(}الفجر : ِٕأىيَّتييىا النٍَّفسي اٍلميٍطمى -ِٕ{ اٍرًجًعي ًإلىى رى
ِٖ  } 

: الرجكع بعينو أك بمعنى العكد كقكلو تعالى : )لَّعىمّْي الحادم عشر 
(}يكسؼ :  ـٍ يىٍعمىميكفى { أم : أعكد إلى الناس  كقكلو ْٔأىٍرًجعي ًإلىى النَّاًس لىعىمَّيي

(}النمؿ :  ـٍ ٍعنىا ّٕتعالى : )اٍرًجٍع ًإلىٍيًي { أم : عد إلييـ كقكلو تعالى : )لىًئف رَّجى
ًدينىًة(}المنافق  { أم : لئف عدناٖكف : ًإلىى اٍلمى

الثاني عشر : الرجكع بمعنى مصير الخمؽ إلى ا ، كمصير أمكر 
(}البقرة :  عي االميكري لىى الٌمًو تيٍرجى  { َُِالعالـ إلى كممتو كقكلو تعالى : )كىاً 

الثالث عشر : الرجكع بمعنى رجكع أخكة يكسؼ إليو كقكلو تعالى :  
(}يكسؼ :  ـٍ يىٍرًجعيكفى                                              (ُ){ ِٔ)لىعىمَّيي

                                                 

 ِّّ-ِِّكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  ُِِ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)
 َْ-ّٗ/ّكبصائر ذكم التمييز 
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قاؿ ابف فارس  : ))الراء كالجيـ كالعيف أصؿ كبير مٌطرد يدؿُّ عمى 
ا كامرأة راجع : مات زكجيا فرجعت ...  ردٍّ كتكرار ، تقكؿ : رجع يرجع رجكعن

كأرجعًت اإلبؿي : إذا كانت ...  إلى أىميا ، كالترجيع في الصكت : ترديده
يازيؿ فسمنٍت كحسنٍت حاليا ، كذلؾ رجكعيا إلى حاليا األكلى ، فأمَّا م

الرَّجع كالغيث ، كىك المطر في قكلو جؿَّ كعزَّ : )كىالسَّمىاء ذىاًت 
   (ُ) كذلؾ أنَّيا تغيث كتصبُّ ثـ ترجع فتغيث(( {ُُالرٍَّجًع(}الطارؽ : 

تقدير  ، أككقاؿ الراغب : ))الرجكع : العكد إلى ما كاف منو البدءي 
، كبذاتو كاف رجكعو ، أك بجزء مف أجزائو ،   أك قكالن البدء مكاننا كاف أك فعبلن 

يىقيكليكفى فمف الرجكع قكلو تعالى : )...  ، فالرجكع العكد أك بفعؿ مف أفعالو
ًدينىةً  ٍعنىا ًإلىى اٍلمى ـٍ فىمىمَّا رىًجعيكا ًإلىى أىبً { كقكلو تعالى : )ٖ(}المنافقكف : لىًئف رَّجى يًي

(}يكسؼ :  عى ميكسىى ّٔقىاليكٍا يىا أىبىانىا ميًنعى ًمنَّا اٍلكىٍيؿي لىمَّا رىجى { كقكلو تعالى : )كى
كقكلو تعالى : )كىالسَّمىاء ذىاًت ...  {ًَُٓإلىى قىٍكًمًو(}آؿ عمراف : 

أم : المطر ، كسيمّْيى رجعنا لردّْ اليكاء ما تناكلو مف  {ُُالرٍَّجًع(}الطارؽ : 
مَّا لتراجع  الماء ، كسيمّْيى الغدير رجعنا إمَّا لتسميتو بالمطر الذم فيو ، كا 

كقاؿ الحمبي : ))كقكلو تعالى : )كىالسَّمىاء ذىاًت  (ِ)أمكاجو كتردده في مكانو((
ىك المطر سيمّْي بذلؾ ؛ ألنَّو يرجع كؿ سنة فيتكرر  {ُُالرٍَّجًع( (}الطارؽ : 

 (ّ)بمعناه((، كقيؿ : ذات المطر بعد المطر ، كىك 
بخمس اختمؽ أصحاب كتب الكجكه ىذه الكجكه المنسكبة إلى الرجكع 

 : طرائؽ 

                                                 

  ّّٕ-ِّٕ( مقاييس المغة ص  ُ)
(

ٕ
ٚةظةةةائش رٚٞ  2ٗ-٠ٕٚ/2ٖٕظةةةش : عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٌٍذٍتةةةٟ 4ٙٔ-4٘ٔ( اٌّفةةةشداح ص 

 4ٖ/ٖاٌذ١١ّض 

(
ٖ

 2ٖ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 
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: رجع  معنىاألكلى : طريقة اإلضافة الظاىرة  : فقد جعمكا الرجكع ب
كاب ، كرجكع إخكة يكسؼ عميو السبلـ ، كما جاء في الكجو الثاني ، الج

كقد الكجييف  مضافنا ، في ، كما ترل ،  رجكعقع الك قد ك كالثالث عشر ، 
الكجياف فيما معنيا بعينو ، أمَّا  رجكعتكرر بمفظو بمعنى كاحد ، كىك ال

كالتحريؼ الحاصؿ باتباع ىذه ، إليو المضاؼ  نياالمضاؼ إليو ال مع
المضاؼ إليو مف أجؿ  نىالمضاؼ بمعناه بؿ بمع كالـ يجعم يـالطريقة أنَّ 

 . اختبلؽ الكجكه
اإلضػافة المقػٌدرة : فقػد جعمػكا الرجػكع بمعػاني : الرجعػة طريقػة الثانية : 

مػػا جػػاء فػػي الكجػػو بعػػد الطػػبلؽ ، كالرجػػكع إلػػى الػػدنيا ، كالرجػػكع إلػػى ا ، ك
األكجػػو  فػػي ، كمػػا تػػرل ،  رجػػكعالقػػد تكػػرر ك الخػػامس ، كالسػػابع ، كالعاشػػر ، 

ػػا  رجػػكعبمفظػػو بمعنػػى كاحػػد ، كىػػك الالثبلثػػة ،  عػػاني األكجػػو فيػػي مبعينػػو ، أمَّ
كالتحريػػػؼ رجػػػكع ، ال انيال معػػػ أشػػػباه الجمػػػؿ التػػػي تعػػػدل الييػػػا بحػػػرؼ الجػػػر

عػػاني مػػا بمعنػػاه بػػؿ بم رجػػكع ال كالػػـ يجعمػػ يػػـالحاصػػؿ باتبػػاع ىػػذه الطريقػػة أنَّ 
  مف أجؿ اختبلؽ الكجكه تعدل اليو 

في الكجو فقد جعمكا الرجكع : طريؽ الدراسة المعككسة :  الثالثة
قكلو تعالى )كىالسَّمىاء ذىاًت الرٍَّجًع( كقد تقدـ أفَّ أىؿ الثالث بمعنى المطر في 

( ُ)المغة ذكركا أفَّ المطر سيمّْي بالرجع  ؛ ألنَّو يجيء كيرجع كؿ سنة فيتكرر

ا أىؿ التفسير فيككف أىؿ المغة كأىؿ التفسير قد ( ِ)كىذا ما أجمع عميو أيضن
أجمعكا عمى أفَّ الرجع ال يعني المطر ، بؿ ىك صفة لو ، كالتقدير : 
كالسماء ذات المطر الرجع ، فجعؿ الرجع بمعنى المطر تحريؼ لداللتو ، 

                                                 

(
ٔ

ٌٚغةةاْ  2ٖ/ٕٚعّةةذث اٌذفةةاظ  4ٙٔٚاٌّفةةشداح ص  2ٖٖ( ٠ٕظةةش : ِمةةا١٠ظ اٌٍغةةج ص 

 ٓٔٔ/ٙاٌعشا 

(
ٕ

ٚاٌّذةةشس اٌةةٛج١ض  ٕٓٗ/ِ٘ٚعةةأٟ اٌمةةشآْ ٚإعشاةةةٗ  2ٓٔ/ٖٓ( ٠ٕظةةش : جةةاِع اٌت١ةةاْ 

 ٕٕٗ/2ٚصاد اٌّغ١ش  ٙٙٗ/٘
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لغة كتفسيرنا ، كىذه إحدل الطرئؽ التي اتبعيا أىؿ الكجكه في اختبلؽ الكجكه 
عككسة ، ذلؾ  بعدـ جعؿ المفظ بمعناه بؿ بمعنى ، كىي طريقة الدراسة الم

مكصكفو ، كعند أىؿ المغة أنَّو كثيرنا ما ييحذىؼ المكصكؼ كتقكـ الصفة 
مقامو في المكقع كالحكـ كاإلعراب مف دكف أف تقكـ مقامو في المعنى ، ففي 
جعؿ الرجع بمعنى المطر ىدـ كبير لقاعدة مف قكاعد لغة كتاب ا ، كىك 

 الصفة كمكصكفيا في الداللة . الخمط بيف
الرجكع  فقد جعمكا: عدـ تحٌرم الصكاب كالدقة في التفسير :  الرابعة

في الكجو السادس بمعنى المكت ، في قكلو تعالى : )كيؿُّ نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمىٍكًت 
ـٍ فىنينىبّْئي  ( كقكلو تعالى : )ثيَـّ ًإلىينىا مىٍرًجعيكي عيكفى ( كيـ ًبمىا كينتيـٍ تىعٍ ثيَـّ ًإلىٍينىا تيٍرجى مىميكفى

نَّما المعنى : الرجكع إليو بعد المكت كالرجكع ككيؼ  (ُ)ال يعني المكت ، كا 
َـّ إليو تمكتكف ؟! كالجدير بالذكر أفَّ  يصحُّ أف يككف المعنى أك التقدير : ث

بمعنى المكت عاد كصرَّح أفَّ المراد  عؿ الرجكع الدامغاني نفسو بعد أف ج
بالمكت ، فيككف المكت ال يعني الرجكع ، بؿ ىك أحد كسائمو ،  الرجكع إليو

فنحف نرجع إلى ا سبحانو بالمكت في الدنيا ، كبالبعث مف قبكرنا يكـ 
قرىف الرجكع إليو بالبعث كالنشكر ال القيامة ، كبالحشر إليو ، بؿ األكلى أف يي 

 بالمكت  
الخامسة : طريقة الترادؼ : فقد جعمكا الرجكع بمعاني مرادفاتو : الرٌد 
، كاإلقباؿ عمى النفس ، كالتكبة ، كالعكد ، كالمصير ، كما جاء في الكجو : 

 الرابع ، كالثامف ، كالتاسع ، كالحادم عشر ، كالثاني عشر . 
لرابع جعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم الرجكع في الكجو ا الرجوع والرد :

رى ىىٍؿ تىرىل ًمف فيطيكرو } { ثيَـّ اٍرًجًع ّبمعنى الرٌد في قكلو تعالى : )فىاٍرًجًع اٍلبىصى
تىٍيًف(}الممؾ :  رى كىرَّ ـي اٍلمىٍكتي ْ-ّاٍلبىصى دىىي اء أىحى تَّى ًإذىا جى { كقكلو تعالى : )حى

                                                 

(
ٔ

 242( ٠ٕظش : ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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ٍعنىاؾى كني ، كقكلو تعالى : )فى { أم : ردٌ ٗٗقىاؿى رىبّْ اٍرًجعيكًف(}المؤمنكف :  رىجى
(}طو :   { ًَْإلىى أيمّْؾى

يما بكحدة معنيييما ظنٌ  كع بمعنى الردَّ إالٌ كما حمميما عمى جعؿ الرج
ـ مف أحد مف فرَّؽ ، كىذا ما عميو أىؿ المغة كالتفسير ؛ لذلؾ لـ أجد مني

أنَّو يمكف أف تجد ىذا الفرؽ مف خبلؿ التعريؼ ، فقد عرَّؼ ابف  بينيما ، إالٌ 
))أصؿ كاحد مطرد منقاس كىك رجع الشيء ، تقكؿ : رددتي بأنَّو  فارس الردٌ 

كعرَّؼ الرجكع ( ُ)((الشيء أرده ردِّا ، كسمّْي المرتٌد ؛ ألنَّو ردَّ نفسو إلى كفرىا
كىذا ىك الفرؽ  (ِ)كما تقدـ بأنَّو ))أصؿ كبير مٌطرد يدؿُّ عمى ردٍّ كتكرار((

األكؿ بينيما أفَّ الرجكع يدؿ مف دكف الرٌد عمى التكرار ، كىذا ىك معناه في 
رى ىىٍؿ تىرىل ًمف فيطيكرو } تىٍيًف ّقكلو تعالى : )فىاٍرًجًع اٍلبىصى رى كىرَّ { ثيَـّ اٍرًجًع اٍلبىصى
(}الممؾ :  ًسيره اًسأن كىىيكى حى ري خى و أراد تكرار البصر { ألنَّ ْ-ّيىنقىًمٍب ًإلىٍيؾى اٍلبىصى

( كرر البصر كالنظر ، كمعنى  رى بالرجكع إليو ، فمعنى قكلو )فىاٍرًجًع اٍلبىصى
رى كىرَّتىٍيًف( كرر النظر مرة بعد مرة    (ّ)قكلو : )ثيَـّ اٍرًجًع اٍلبىصى

كقاؿ الراغب : ))كمف ىذا الرٌد إلى ا تعالى نحك قكلو : )ثيَـّ تيرىدُّكفى 
اًلـً اٍلغى  { كقكلو تعالى : )ثيَـّ ريدُّكٍا ًإلىى الٌمًو ٍْٗيًب كىالشَّيىادىًة(}التكبة : ًإلىى عى

ؽّْ(}األنعاـ :  ـي اٍلحى { فالرٌد كالرجع في قكلو تعالى : )ثيَـّ ًإلىٍيًو ِٔمىٍكالىىي
(}البقرة :  عيكفى كلذلؾ لـ أجد أحدنا مف أىؿ المغة أك التفسير مف  (ْ){((ِٖتيٍرجى
ٍينييىا كىال تطرَّؽ إلى الفرؽ بي ٍعنىاؾى ًإلىى أيمّْؾى كىٍي تىقىرَّ عى ف الرجع في قكلو : )فىرىجى

(}طو :  ٍينييىا كىال َْتىٍحزىفى دىٍدنىاهي ًإلىى أيمًّْو كىٍي تىقىرَّ عى { كالرٌد في قكلو تعالى : )فىرى
(}القصص :   { ُّتىٍحزىفى

                                                 

(
ٔ

 . ٕٖٖ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

 ِّٕ( مقاييس المغة ص  ِ)
(

ٖ
 2/22ٚصاد اٌّغ١ش  ٕٖٙ/ٗٚاٌٛع١ط  ٙ/4ٕ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 2ٗ-٠ٕٚ/2ٕٕظش : عّذث اٌذفاظ 44ٔ( اٌّفشداح ص 
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أف يككف كبما أفَّ القرآف الكريـ قد استعمؿ ىذيف المفظيف فبل بدَّ مف 
ذا بدا لنا  أحدىا غير اآلخر ، كيجب عمينا جميعنا أف نؤمف بيذه الحقيقة ، كا 
لفظاف قرآنياف أنَّيما بمعنى كاحد فيك لجيمنا بالفرؽ الداللي المكجكد حتمنا 
بينيما ، كالجيؿ بالشيء ال يعني عدـ كجكده ، كقد ظير لي أفَّ الرٌد أك 

ا كرجع  تداد غير الرجكع ، ففي قكلؾ مثبلن االر  : خرج فبلف مف بيتو صباحن
إليو مساءنا ، تقكؿ رجع كال تقكؿ ارتدَّ ؛ ألفَّ المراد في المعتاد كاألغمب 
رجكعو إلى بيتو بخطكات مساكية كمكازية لخطكات خركجو منو ، فإف كاف 

 رجكعو أخصر كأسرع فاألصح كاألدؽ أف يقاؿ : ارتدَّ ال رجع 
إذا كاف قد تدرَّج نحكلو تدرَّج  كنقكؿ : سمف فبلف كرجع نحيبل ، 

،  ف نقكؿ : سمف فبلف كارتدَّ نحيبلن سمنو ، فإذا أصابو النحكؿ فجأة ، كجب أ
نقكؿ ىذا كذاؾ إذا أردنا التعبير بدقة عٌما يدؿُّ عميو كؿّّ منيما ، فرجكع  
الشيء إلى ما كاف عميو بخطكات متتالية بنحك انصرافو عنو ييسمَّى رجكعنا ، 

كعو إليو بخبلؼ ذلؾ كبخطكة كاحدة فير االرتداد ، كبيذا المعنى الذم أمَّا رج
يمثؿ الفرؽ الثاني العاـ بينيما استعمبل في القرآف الكريـ ، فإذا أراد المعنى 
ذا أراد الثاني استعمؿ لقظ الرٌد ، فقد قاؿ  األكؿ استعمؿ لفظ الرجكع ، كا 

( في سكرة طو ألنَّو أراد أف يككف ٍعنىاؾى تسمسؿ رجكعو إلى بيت أمَّو  )فىرىجى
مكازينا لتسمسؿ كصكلو إلى بيت فرعكف ، كىذا ما يدؿَّ عميو السياؽ فقد بدأ 
َـّ قذفو في اليْـّ ، ثـ رميو  الكصكؿ باإليحاء إلى أمّْو ، ثـ قذفو في التابكت ، ث
َـّ دخكلو بيت فرعكف ، قاؿ تعالى :   بالساحؿ ، ثـ إلقاء محبة الناس عميو ، ث

مىٍيؾى مىرَّةن أيٍخرىل }ّٔقىٍد أيكًتيتى سيٍؤلىؾى يىا ميكسىى } )قىاؿى  لىقىٍد مىنىنَّا عى { ًإٍذ ّٕ{ كى
ٍينىا ًإلىى أيمّْؾى مىا ييكحىى } ْـّ فىٍمييٍمًقًو ّٖأىٍكحى { أىًف اٍقًذًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى

ٍذهي عىديكّّ لّْي كىعى  ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي مىى اٍليى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن مّْنّْي كى مىٍيؾى مىحى ديكّّ لَّوي كىأىٍلقىٍيتي عى
ٍيًني } ٍعنىاؾى ًإلىى ّٗعى مىى مىف يىٍكفيميوي فىرىجى ـٍ عى { ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي

ٍينىاؾى ًمفى  قىتىٍمتى نىٍفسنا فىنىجَّ ٍينييىا كىال تىٍحزىفى كى فىتىنَّاؾى فيتيكننا  أيمّْؾى كىٍي تىقىرَّ عى ْـّ كى اٍلغى
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مىى قىدىرو يىا ميكسىى } ٍديىفى ثيَـّ ًجٍئتى عى { كىاٍصطىنىٍعتيؾى َْفىمىًبٍثتى ًسًنيفى ًفي أىٍىًؿ مى
ا تسمسؿ مفّْ ا ُْ-ًّٔلنىٍفًسي(}طو :  { كتأمَّؿ أفَّ ىذه اآليات تضمنت أيضن

بعد قتمو الرجؿ  كنعمو عمى مكسى برجكعو إلى أمّْو ، ثـ تنجيتو مف الغـ
َـّ  المصرم ، ثـ لبثو سنيف في أىؿ مديف ،  ثـ مجيثو عمى قدر ا ، ث

 اصطناعو ا لنفسو .
دىٍدنىاهي ًإلىى أيمًّْو( ألنَّو أراد رجكعو إلى أٌمو  كقاؿ في سكرة القصص )فىرى
بخطكة كاحدة ، بخبلؼ كصكلو إلى فرعكف بعدة خطكات متتالية ، قاؿ ا 

ْـّ كىال تعالى : )كى  مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى ٍينىا ًإلىى أيْـّ ميكسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى أىٍكحى
ًميفى } اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى اًفي كىال تىٍحزى { فىاٍلتىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍكفى ٕتىخى

ننا إً  زى ـٍ عىديكِّا كىحى اًطًئيفى }ًليىكيكفى لىيي نيكدىىيمىا كىانيكا خى قىالىًت ٖفَّ ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كىجي { كى
ـٍ  لىدنا كىىي لىؾى ال تىٍقتيميكهي عىسىى أىف يىنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍكفى قيرَّتي عىٍيفو لّْي كى

كفى } ادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو لىٍكال أىف { كىأىٍصبىحى فيؤىادي أيْـّ ميكسىى فىاًرغنا ًإف كى ٗال يىٍشعيري
ٍؤًمًنيفى } مىى قىٍمًبيىا ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمي بىٍطنىا عى رىٍت ًبًو َُرَّ يًو فىبىصي قىالىٍت الٍخًتًو قيصّْ { كى

كفى } ـٍ ال يىٍشعيري نيبو كىىي مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمف قىٍبؿي فىقىالىٍت ىىٍؿ ُُعىف جي ٍمنىا عى رَّ { كىحى
مىى أى  ـٍ عى ـٍ لىوي نىاًصحيكفى }أىديلُّكي ـٍ كىىي دىٍدنىاهي ًإلىى أيمًّْو كىٍي ٍُِىًؿ بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي لىكي { فىرى

ـٍ ال  لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعدى المًَّو حى ًلتىٍعمى تىقىرَّ عىٍينييىا كىال تىٍحزىفى كى
(}القصص :   {ُّ-ٕيىٍعمىميكفى

و أدؿُّ عمى قدرة ا ، كىذه كاستعمؿ لفظ الرٌد مف دكف الرجكع ألنَّ 
ىي الداللة المرادة في سياؽ ىذه السكرة ، كىذا ما تمحظو في قكلو تعالى : 

مىٍيًو اٍلمىرىا ٍمنىا عى رَّ ( كقكلو تعالى : )كىحى ًني ًإنَّا ًضعى ًمف قىٍبؿي اًفي كىال تىٍحزى )كىال تىخى
( كلذل ًميفى اًعميكهي ًمفى اٍلميٍرسى ًو( ليككف تحقيقنا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كىجى دىٍدنىاهي ًإلىى أيمّْ ؾ قاؿ )فىرى

 لقكلو تعالى : )ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ(
اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة(  كليس الرٌد في قكلو تعالى : )ثيَـّ تيرىدُّكفى ًإلىى عى

ؽّْ( ىك بمعنى الرجك  ـي اٍلحى ع في قكلو كقكلو تعالى : )ثيَـّ ريدُّكٍا ًإلىى الٌمًو مىٍكالىىي
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( كما ادعى الراغب فيما تقدـ  عيكفى  فقد استعمؿ الردٌ  (ُ)تعالى  )ثيَـّ ًإلىٍيًو تيٍرجى
في سكرة التكبة كاألنعاـ ؛ ألنَّو أراد الرٌد إليو سبحانو بنقمة كاحدة ، كاستعمؿ 
الرجكع في سكرة البقرة ؛ ألنَّو أراد الرجكع إليو بخطكاتو المتتالية ، كىذا ما 

بة تٌ رى السياؽ بكؿ كضكح ، فقد تقدمتو مراحؿ النشأة كالمصير مي  يدٌؿ عميو
كينتيـٍ أىٍمكىاتان  كفى ًبالمًَّو كى مرحمة بعد مرحمة ، قاؿ ا  تعالى  : )كىٍيؼى تىٍكفيري

(}البقرة :  عيكفى ـٍ ثيَـّ ًإلىٍيًو تيٍرجى ـٍ ثيَـّ ييٍحًييكي ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي  {ِٖفىأىٍحيىاكي
الرجكع في الكجو الثامف بمعنى اإلقباؿ عمى  كجعؿ الفيركزآبادم

( كىك كالكجو الثاني  ـٍ عيكا ًإلىى أىنفيًسًي النفس بالمبلمة ، في قكلو تعالى : )فىرىجى
الذم جعؿ فيو الرجكع بمعنى رجع الجكاب ، كجاء في التفسير أفَّ ))قكلو 

( فيو قكالف ، أحدىما : رجع بعض ـٍ عيكا ًإلىى أىنفيًسًي يـ إلى بعض ، تعالى )فىرىجى
فيككف المراد مف الرجكع ىنا الرجكع  (ِ)كالثاني : رجع كؿّّ منيـ إلى نفسو((

 بعينو 
كجعؿ الدامغاني الرجكع في الكجو التاسع بمعنى التكبة في قكلو 
سىنىاًت كىالسَّيّْئىاًت لىعىمَّييـٍ يىٍرًجعيكف( بؿ المراد معنى  ـٍ ًباٍلحى بىمىٍكنىاىي تعالى : )كى

كقد مرَّ تعريؼ  (ّ)ما كانكا عميو مف الطاعة كعدـ المعصية الرجكع إلى
 الرجكع بأنَّو يعني العكد إلى ما كاف منو البدء ، فيككف المراد الرجكع  بعينو 

كجعؿ الدامغاني كما جاء في الكجو الحادم عشر  ود :الرجوع والعَ 
و تعالى : فقاؿ : ))الرجكع بعينو ، قكلأك العكد  الرجكع يعني الرجكع بعينو ، 

(}يكسؼ :  ـٍ يىٍعمىميكفى { أم : أعكد إلى الناس ، ْٔ)لَّعىمّْي أىٍرًجعي ًإلىى النَّاًس لىعىمَّيي
(}النمؿ :  ـٍ { أم : عد إلييـ ، كقكلو تعالى : ّٕكقكلو تعالى : )اٍرًجٍع ًإلىٍيًي

                                                 

(
ٔ

 2ٗ-2ٕ/ٕٚعّذث اٌذفاظ 44ٔ( ٠ٕظش : اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 2ٕٙ/٘( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 2ٕٗ/ٕ( ٠ٕظش : اٌّذشس اٌٛج١ض 
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ًدينىًة(}المنافقكف :  ٍعنىا ًإلىى اٍلمى سيره الرجكع فتف (ُ) { أم : لئف عدنا((ٖ)لىًئف رَّجى
بعينو بالعكد ، يدؿَّ عمى أنَّيما عنده معنياف متطابقاف ، كالحقيقة أنَّيما ليسا 
معنييف متطابقيف ، كلكف يبدكاف كذلؾ لشدة تقاربيما ، حتى إنّْي لـ أجد مىف 
فرَّؽ بينيما في المعنى ، ال في كتب المغة كال في كتب التفسير ،  كقد ذكرت 

المفظ نفسو ، كبما أفَّ  مفظ القرآني ال يطابؽ معناه إالٌ مف قبؿ غير مرة أفَّ ال
منيما في مكاضع كثيرة ، فبل بدَّ  ريـ قد استعمؿ ىذيف المفظيف كبلِّ القرآف الك

منيما لداللتو ،  الداللة ، كأنَّو قد استعمؿ كبلِّ مف أف يككف بينيما فرؽ في 
ا إلى ىذا الفرؽ مف خبلؿ التعريؼ ، ف رّْؼ الرجكع قد عي كيمكف التعرؼ أيضن

كما تقدـ بأنَّو يعني الرجكع إلى ما كاف منو البدء ، أمَّا العكد فيعني القياـ 
إعادتو مرة  : أعاد فبلف كذا ، ال يفيد إالٌ  بالعمؿ مرة ثانيو فػ))قكؿ القائؿ

قاؿ الخميؿ : ))العكد : تثنية األمر عكدنا بعد بدء ، بدأ ثـ عاد ،  (ِ)كاحدة((
كتقكؿ : عاد فبلف عمينا معركفيو : إذا أحسف ثـ ...  كالعكدة مرة كاحدة

كقاؿ ابف فارس : ))العيف كالكاك كالداؿ أصبلف صحيحاف ، يدؿُّ  (ّ)زاد((
، كذلؾ إذا كقكليـ : عاد فبلف بمعركفو ...  أحدىما عمى تثنية في األمر

((...  أحسف ثـ زاد فالعكد غير الرجكع ، ( ْ)كيقكلكف : أعاد الصبلةى كالحديثى
فقكلؾ : رجع فبلف إلى بيتو ، يعني أنَّو سمؾ في رجكعو إليو طريؽ ذىابو  ، 
حتى كصؿ إلى ما بدأ الذىاب منو ، كال يككف ىذا المعنى ىك المراد ، إذا 

راد أنَّو كاف مف قبؿ في بيتو ، ثـ صار فيو قمنا : عاد فبلف إلى بيتو ، بؿ الم
مرة ثانية ، كألنَّيما اختمفا في المعنى اختمفا في االستعماؿ ، مف ذلؾ كركد 
الرجكع متعدينا إلى معمكلو بػ)إلى( مف دكف البلـ ، ك)في( كقكلو تعالى : 

                                                 

(
ٔ

 ٖٖٕ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 ٕٔ٘ظش : اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ٌٍعغىشٞ ص ( ٠

(
ٖ

 4ٖٙ( اٌع١ٓ ص 

(
ٗ

 ٕٕٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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ًدينىًة(}المنافقكف :  ٍعنىا ًإلىى اٍلمى لى ٖ)لىًئف رَّجى عى ميكسىى ًإلىى { كقكلو تعالى : )كى مَّا رىجى
عىؾى الٌموي ًإلىى طىآًئفىةو َُٓقىٍكًمًو(}األعراؼ :  { كقكلو تعالى : )فىًإف رَّجى

(}التكبة :  ـٍ ٍنيي (}التكبة : ّٖمّْ ـٍ ٍعتيـٍ ًإلىٍيًي ـٍ ًإذىا رىجى كفى ًإلىٍيكي { كقكلو تعالى : )يىٍعتىًذري
تَّى يىٍرًجعى ًإلىٍينىا ميكسى ْٗ { كقكلو تعالى : )فىمىمَّا ُٗى(}طو : { كقكلو تعالى : )حى

(}يكسؼ :  ـٍ قىاليكٍا يىا أىبىانىا ميًنعى ًمنَّا اٍلكىٍيؿي { كقكلو تعالى : ّٔرىًجعيكا ًإلىى أىًبيًي
(}سبأ :  ـٍ ًإلىى بىٍعضو اٍلقىٍكؿى يي { كقكلو تعالى : )يىا أىيَّتييىا النٍَّفسي ُّ)يىٍرًجعي بىٍعضي

ًئنَّةي } بًّْؾ رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن(}الفجر : { اٍرًجعً ِٕاٍلميٍطمى { ككرد ِٖ-ِٕي ًإلىى رى
(}البقرة :  عي االميكري لىى الٌمًو تيٍرجى {}آؿ عمراف : َُِقكلو تعالى : )كىاً 

{ كتكرر كثيرنا لفظ ٓ{}الحديد : ْ{}فاطر : ٕٔ{}الحج : ْْ{}األنفاؿ : َُٗ
عيكفى ًفيًو ًإلىى الٌمًو(}البقرة : الرجكع إلى ا ، كقكلو تعالى : )كىاتَّقيكٍا يىٍكمنا  تيٍرجى

بّْؾى الرٍُّجعىى(}العمؽ : ُِٖ { ككذلؾ تكرر لفظ ٖ{ كقكلو تعالى : )ًإفَّ ًإلىى رى
ًميعنا(}المائدة :  ـٍ جى المرجع إلى ا سبحانو ، كقكلو تعالى : )ًإلىى ا مىٍرًجعيكي

بًّْيـ مٍَّرًجعيييـٍ ْٖ { ككركد العكد َُٖ(}األنعاـ : { كقكلو تعالى : )ثيَـّ ًإلىى رى
نَّؾى يىا  متعدينا إلى معمكلو بالبلـ ك)في( مف دكف )إلى(  كقكلو تعالى : )لىنيٍخًرجى
لىٍك كينَّا كىاًرًىيفى  شيعىٍيبي كىالًَّذيفى آمىنيكٍا مىعىؾى ًمف قىٍريىًتنىا أىٍك لىتىعيكديفَّ ًفي ًممًَّتنىا قىاؿى أىكى

مى ٖٖ} ٍينىا عى انىا الٌموي { قىًد اٍفتىرى ى الٌمًو كىًذبنا ًإٍف عيٍدنىا ًفي ًممًَّتكيـ بىٍعدى ًإٍذ نىجَّ
{ كالمعنى : أف تعكدكا في ممتنا كما كنتـ ، كقكلو ٖٗ-ًٖٖمٍنيىا(}األعراؼ : 

ـٍ ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل(}اإلسراء :  ـٍ أىًمنتيـٍ أىف ييًعيدىكي { أم : يعيدكـ في ٗٔتعالى : )أى
ـٍ  البحر كما كنتـ فيو ًفييىا نيًعيديكي ـٍ كى مىٍقنىاكي قبؿ ذلؾ ، كقكلو تعالى : )ًمٍنيىا خى

ـٍ تىارىةن أيٍخرىل(}طو :  كي ًمٍنيىا نيٍخًرجي { : كالمعنى : نعيدكـ في األرض ترابنا ، ٓٓكى
ٍـّ  كا ًمٍنيىا ًمٍف غى ا أىرىاديكا أىف يىٍخريجي كما كنتـ فييا ترابنا ، كقكلو تعالى : )كيمَّمى

ًريًؽ(}الحج : أيًعيديكا  ذيكقيكا عىذىابى اٍلحى { أم : أعيدكا في قعر النار ، ًِِفييىا كى
ٍنوي(}األنعاـ :  ا نيييكٍا عى لىٍك ريدُّكٍا لىعىاديكٍا ًلمى { مف ِٖكما كانكا ، كقكلو تعالى : )كى

ـي المَّوي أىف تىعيكديكا ًلًمٍثًمًو(}النكر :  { ُٕاإلشراؾ با ، كقكلو تعالى : )يىًعظيكي
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ا قىاليكا(}المجادلة :  ـٍ ثيَـّ يىعيكديكفى ًلمى كفى ًمف نّْسىاًئًي كقكلو تعالى : )كىالًَّذيفى ييظىاًىري
ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى نيييكا عىًف النٍَّجكىل ثيَـّ يىعيكديكفى ًلمىا نيييكا ّ { كقكلو تعالى : )أىلى

ٍنوي(}المجادلة :  ، أك الحالة ، أك { فالعكد يعني تثنية العمؿ ، أك القكؿ ٖعى
(}األعراؼ :  ـٍ تىعيكديكفى ا بىدىأىكي { جاء ِٗالمقاـ في مكاف ، كما قاؿ تعالى : )كىمى
( ثبلثة أقكاؿ : ـٍ تىعيكديكفى ا بىدىأىكي  في التفسير أفَّ ))في قكلو تعالى : )كىمى

 أحدىا : كما بدأكـ سعداء كأشقياء ، كذلؾ تيبعثكف .
ًمقتـ بقدرتو ،   كذلؾ يعيدكـ .كالثاني : كما خي

كىذا  (ُ)كالثالث : كما بدأكـ ال تممككف شيئنا ، كذلؾ تعكدكف((
االختبلؼ بينيما في االستعماؿ متاتٍّ كما تقدـ مف أفَّ الرجكع يعني الرجكع 
إلى ما كاف منو البدء ، أم : الرجكع إلى الشيء بعد التخمي عنو كتركو ، 
أمَّا العكد فيعني تثنية الشيء ، أك تثنية حالتو ، فقكلو تعالى )ثيَـّ ًإلىٍيًو 

(}البقرة :  عيكفى أنَّنا كنا عند ا قبؿ أف يخمقنا ، ثـ انتقمنا  {  يعني :ِٖتيٍرجى
إلى الدنيا ، ثـ رجعنا إليو بعد مكتنا كبعثنا ، كلك قيؿ : ثيَـّ ًإلىٍيًو تعكدكف ، 
ألفاد أنَّنا عدنا لمحالة التي كنَّا عمييا ، أم : كنا باألمس عند ا  ، ثـ صرنا 

سمؾ في طريؽ رجكعو اليكـ عنده  ، فقكلؾ : رجع فبلف إلى بيتو ، معناه 
إليو طريؽ ذىابو منو ، كلك قمت : عاد إليو ، لكاف المراد : عاد إلى بيتو كما 
خرج منو ، كىذا الفرؽ الذم بينيما في األعياف ىك نفسو عند استعماليما في 
المعاني ، كقكلؾ : رجع فبلف إلى صدقو ، كعاد فبلف إلى صدقو ، فاألكؿ 

ا يفيد أنَّو سمؾ في رجكعو إلى  صدقو طريؽ انصرافو عنو ، كىذا يدؿُّ أيضن
عمى انصرافو عنو قبؿ رجكعو إليو ، كالثاني يفيد تثنية صدقو ، مف دكف أف 
يدٌؿ عمى أنَّو قد انصرؼ عنو قبؿ ذلؾ ، فالرجكع إلى الشيء يعني الرجكع 

عادتو ال يعني الرجكع إليو بؿ إعادة حالتو   إلى مبتدأه ، كا 

                                                 

(
ٔ

 ٕٗٔ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 
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لى الشيء بعد تركو أك بعد الذىاب عنو ، فالرجكع يعني الرجكع إ
فيككف بيف الشيء كالرجكع إليو فاصؿ ؛ لذلؾ جاء تعديو إليو بػ)إلى( ال 
بالبلـ ؛ ألنَّو أطكؿ بناءن ، كليس كذلؾ العكد فميس بينيما فاصؿ لذلؾ جاء 
تعديو إليو بالبلـ ال بػ)إلى( ألنَّو أقصر بناء ، فػ)إلى( مركب مف ثبلثة أحرؼ 

 ـ مف حرؼ كاحد ، فالرجكع غير العكد فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو . كالبل
كجعؿ الفيركزآبادم الرجكع في الكجو الثاني عشر  الرجوع والمصير :

( تقدـ معنى الرجكع  عي االميكري لىى الٌمًو تيٍرجى بمعنى المصير في قكلو تعالى : )كىاً 
ا ًفي (ُ)، كالمصير ىك منتيى الشيء كآخره كغايتو كقكلو تعالى : )لىوي مى

(}الشكرل :  مىا ًفي األٍرًض أىال ًإلىى المًَّو تىًصيري األميكري { فقكلو ّٓالسَّمىاكىاًت كى
( يعني رجكع األمكر إلى ما كاف منو البدء ،  عي االميكري لىى الٌمًو تيٍرجى تعالى : )كىاً 

ر منيا لمناس ما  أم : أنَّيا تصدر منو سبحانو ، ثـ ترجع إليو ، بعد أف سخَّ
ره ، كالمعنى أفَّ مبتدأىا منو كمرجعيا إليو ، كقكلو تعالى : )أىال ًإلىى المًَّو  سخَّ
( معناه أفَّ األمكر كميا منتياىا إليو سكاء كاف ابتداؤىا منو أـ  تىًصيري األميكري

 ال ، فالمرجع غير المصير ، فجعمو بمعناه تحريؼ لداللتو . 
آبادم : ))كقد كردت الزيادة عمى كجكه قاؿ الفيركز  الزيادة :-٘

مختمفة في القرآف الكريـ ، كزيادة نفرة نكح مف دعكاىـ ، كزيادة خسارىـ مف 
أتباع أىؿ الضبلؿ ، كزيادة خسار ثمكد ، كزيادة قكة قـك عاد ، كزيادة العمـ 
كالجسـ ًلمىًمؾ اإلسرائيمييف ، كزيادة اإلحساف مف قـك مكسى لممحسنيف ، 

ؿ القكت مف يكسؼ إلخكتو ، كزيادة العدد مف قـك يكنس ، كزيادة كزيادة كي
اليدل مف ا ، كزيادة العمـ كالحكمة لسيد المرسميف ، كزيادة اليقيف 
كاإلخبلص لمصحابة ، كزيادة خشية الصحابة عند سماع القرآف ، كزيادة 
، خسار الظالميف ، كزيادة رجس المنافقيف ، كزيادة الشؾ كالشبية لمكفار 

                                                 

(
ٔ

 ٖٗٔ/2( ٠ٕظش : ٌغاْ اٌعشا 
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كزيادة عذابيـ ، كزيادة تطاكؿ الجف ، كزيادة الفضؿ لممطيعيف ، كزيادة 
ذكر ىذه الكجكه مع  (ُ)القربة لمعارفيف ، كزيادة المقاء كالرؤية ألىؿ الجنة((

االستشياد ليا باآليات القرآنية ، كىذه الكجكه كما ترل ليست كجكىنا لمزيادة ، 
بؿ ىي معاني ما أضيفت إليو ، فقد أريد مف الزيادة الزيادة بعينيا ، فيذه 
الكجكه كنحكىا منطكية جميعيا تحت قكؿ الراغب المذككر : ))الزيادة أف 

ي نفسو شيء آخر(( كىذا ىك حاؿ كؿ كجو مف ينضَـّ إلى ما عميو الشيء ف
   (ِ)كجكه الفيركزآبادم ، فيي كجكه مختمقة بطريقة اإلضافة

))كقد كردت الزينة في القرآف عمى الفيركزآبادم قاؿ :  الزينة-ٙ
عشريف كجينا :
 (ّ)

 

 األكؿ : زينة الدنيا : 
 الثاني : زينة المبلبس :

(}األعراؼ :  ـٍ ًعندى كيؿّْ مىٍسًجدو ذيكٍا ًزينىتىكي الثالث : زينة ستر العكرة : )خي
ُّ  } 

مىى قىٍكًمًو ًفي  رىجى عى الرابع : زينة قاركف بمالو كرجالو : )فىخى
 {ًٕٗزينىًتًو(}القصص : 

(}النكر :  ًمٌي : )كىال ييٍبًديفى ًزينىتىييفَّ  { ُّالخامس : زينة النساء بالحي
 : زينة العجائز بالثياب الفاخرة .السادس 

 السابع : زينة العيد .
 الثامف : زينة عارٌية الفبط 

مىؤلهي ًزينىةن(}يكنس :   { ٖٖالتاسع : زينة آؿ فرعكف )آتىٍيتى ًفٍرعىٍكفى كى

                                                 

  ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّضٔ)

 الطريقة التاسعة ، طريقة اإلضافة ( ٠ٕظش : وذاةٟ :  شائك اخذالق اٌٛجٖٛ / ٕ)
 ( ِٚا روشٖ ٚادذ ٚعششْٚ ٚجًٙا ٖ)
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 العاشر : زينة أىؿ الدنيا .
 الحادم عشر : زينة المسافريف بالمراكب .
يّْفى ًلمنَّاًس حيبُّ الشَّيىكىاًت(}آؿ الثاني عشر : زينة حب الشيكات : )زي 

 { ُْعمراف : 
 الثالث عشر : زينة قتؿ الكلداف .

 الرابع عشر : زينة الحياة لذكم الطغياف .
 الخامس عشر : زينة أحكاؿ الماضيف .

 السادس عشر : زينة الشيطاف الضبلؿ لمتبعيو .
 السابع عشر : زينة ا ألعدائو خذالنيـ 

 زينة السماء ألكلي األبصار .الثامف عشر : 
ذىًت  تَّىى ًإذىا أىخى التاسع عشر : زينة األرض بالنبات كالرياحيف )حى

يَّنىٍت(}يكنس :   { ِْاألىٍرضي زيٍخريفىيىا كىازَّ
 العشركف : زينة الفمؾ بالككاكب : 

يَّنَّا  الحادم كالعشركف : زينة األفبلؾ السبع بالسيارات السبع  : )ًإنَّا زى
   (ُ){((ٔاء الدٍُّنيىا ًبًزينىةو اٍلكىكىاًكًب(}الصافات : السَّمى 

ىذه الكجكه أىي معاني الزينة أـ معاني ما أضيفت إليو ؟! أليس قد 
أريد مف الزينة الزينة بعينيا في جميعيا حتى إنَّو قد كرر الزينة في كؿ كجو 

بادم نفسو منيا ؟! أليس تعني في جميع ىذه الكجكه الزينة كما عٌرفيا الفيركزآ
فكؿ ما ذكره ىك مما  (ِ)، عندما قاؿ قبؿ ذكرىا : ))الزينة : ما ييتزيَّف بو((

عف طريؽ تحريؼ داللة المفظ ، كىذا  و ، كىذه الكجكه لـ يختمقيا إالٌ ييتزيَّف ب
بمعاني التحريؼ حاصؿ مف طريقيف : األكؿ : عدـ جعؿ الزينة بمعناىا بؿ 

                                                 

 4٘ٔ-2٘ٔ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ٔ)
 ُٓٓ/ّ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ٕ)



719 

 

جعؿ المضاؼ بمعناه بؿ أٌنو لـ ي كالتحريؼ الجاصؿما أضيفت إليو ، 
بمعاني المضاؼ إليو ، كالثاني : أفَّ ىذه الكجكه جميعيا ليست ىي الزينة بؿ 
ىي المكصكفات بالزينة ، كالتحريؼ الحاصؿ أنَّو لـ يجعؿ الصفة بمعناىا بؿ 

  بمعاني مكصكفاتيا 
:  قاؿ ابف قتيبة : ))الصبلة : الدعاء ، قاؿ ا تعالىالصالة : -ٚ

ـٍ ًإفَّ صىبلىتىؾى سىكىفه ) مىٍيًي ؿّْ عى { كالصبلة مف ا الرحمة َُّ(}التكبة : كىصى
مىى النًَّبيّْ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى كالمغفرة ، قاؿ ا تعالى : ) مُّكفى عى مىبلًئكىتىوي ييصى ًإفَّ المَّوى كى

ا مّْميكا تىٍسًميمن سى مىٍيًو كى مُّكا عى نيكا صى كقاؿ النبي صمى ا  ... {ٔٓ(}األحزاب : آمى
عمى آؿ أبي أكفى . يريد : ارحميـ كاغفر ليـ ،  عميو كسمـ : الميـ صؿّْ 

بلىتيؾى تىٍأميريؾى أىف كالصبلة : الديف ، قاؿ تعالى حكاية عف قكـ شعيب : ) أىصى
ا يىٍعبيدي آبىاؤينىا قاؿ العسكرم : ك  (ُ)كيقاؿ : قراءتؾ(( {ٕٖ(}ىكد : نٍَّتريؾى مى

ا أصميا الدعاء ، صميت : إذا دعكت ، كسميت الصبلة لما فيي))الصبلة : 
ة ؛ ألنَّيا دعاء ال سجكد فيو كال رككع ، مف الدعاء ، كالصبلة عمى الجناز 

 كاستعمؿ في القرآف عمى خمسة أكجو زعمكا : 
بلىتىؾى عالى : ): الدعاء ، قاؿ ا تاألكؿ  ـٍ ًإفَّ صى مىٍيًي ؿّْ عى كىصى

{ أم : ادع ليـ إفَّ دعاءؾ مما يسكنيـ كتطمئف إليو ، َُّ(}التكبة : سىكىفه 
قاؿ بعضيـ ، قكلو تعالى : ...  اىما قريبنكمع  (ِ)ناه : استغفر ليـكقيؿ مع

ـٍ ًإفَّ صىبلىتىؾى سىكىفه ) مىٍيًي ؿّْ عى أم : ترحـ عمييـ أنَّيـ  {َُّ(}التكبة : كىصى
 يسكنكف إلى ذلؾ .

ـٍ أي الثاني : الرحمة ، قاؿ تعالى : ) بًّْي مىكىاته مّْف رَّ ـٍ صى مىٍيًي كلىػًئؾى عى
عمى  صؿ ـ{ كقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : الميُٕٓ(}البقرة: كىرىٍحمىةه 

 ، أم : ارحميـ ، كىذا كاألكؿ كاحد ؛ ألفَّ الترحـ دعاء آؿ أبي أكفى 
                                                 

(
ٔ

 .ٕٙ٘-ٕ٘٘( دأ٠ًٚ ِشىً اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 4ٕٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 
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أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الثالث : الصبلة المعركفة ، قاؿ تعالى : )
 { ٖٕ(}اإلسراء : الشٍَّمسً 

ا يىٍعبيدي قكلو تعالى : )الرابع :  بلىتيؾى تىٍأميريؾى أىف نٍَّتريؾى مى أىصى
نىا  قاؿ المفسركف : أراد قراءتؾ ، كالمشيكر الصبلة المعركفة  {ٕٖ(}ىكد : آبىاؤي

ـٍ الخامس : المغفرة ، قاؿ تعالى : ) مىٍيكي مّْي عى ىيكى الًَّذم ييصى
مىبلًئكىتيوي  { يعني : أنَّو يغفر لكـ إذا تبتـ إليو ، كيستغفر لكـ ّْ(}األحزاب : كى

مبلئكتو ، كىذا الكجو قريب مف الكجو الثاني ؛ ألفَّ الرحمة كالمغفرة 
                                                                                           . كأضاؼ أىؿ الكجكه بعد ابف قتيبة كالعسكرم الكجكه التالية (ُ)يتقارباف((
ػػكىاًمعي بيػػكت الصػػبلة ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة الحػػج : )السػػادس :   صى

مىسىاًجدي  مىكىاته كى ًبيىعه كىصى   {َْ(}الحج : كى
اًفػٍت القراءة ، كمنو قكلو تعػالى : )السابع :  ػبلىًتؾى كىالى تيخى كىالى تىٍجيىػٍر ًبصى
 {َُُ(}اإلسراء : سىًبيبلن ًبيىا كىاٍبتىًغ بىٍيفى ذىًلؾى 

ػبلًة ًمػف الثامف : صبلة الجمعة ، كمنو قكلو تعػالى : )ك  ًإذىا نيػكًدم ًلمصَّ
ميعىًة فىاٍسعىٍكا ًإلىى ًذٍكًر المَّوً   {ٗ(}الجمعة : يىٍكـً اٍلجي

التاسػػػػع : صػػػػبلة العصػػػػر ، كمنػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى فػػػػي سػػػػكة المائػػػػدة : ك 
  {َُٔ(}المائدة :  تىٍحًبسيكنىييمىا ًمف بىٍعًد الصَّبلىةً )

ػػؿّْ كالعاشػػر : صػػبلة الجنػػازة : كمنػػو قكلػػو تعػػالى فػػي بػػراءة : ) كىالى تيصى
مىىى قىٍبًرهً  ـٍ عى ٍنييـ مَّاتى أىبىدنا كىالى تىقي دو مّْ مىى أىحى  {ْٖ(}التكبة : عى

ـي بمعنػػى صػػبلة الخػػكؼ : )الحػػادم عشػػر :  ـٍ فىأىقىٍمػػتى لىييػػ ذىا كينػػتى ًفػػيًي كىاً 
                                                                        { َُِ(}النساء : الصَّبلىةى 

ػػػػبلىًة بمعنػػػػى صػػػػبلة الجماعػػػة : )عشػػػػر :  الثػػػاني ذىا نىػػػػادىٍيتيـٍ ًإلىػػػػى الصَّ كىاً 
كنا ذيكىىا ىيزي  {ٖٓ(}المائدة : اتَّخى

                                                 

(
ٔ

 .2ٕٓ-ٕ٘ٓ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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ـٍ بمعنػػػػػى صػػػػػبلة  السػػػػػفر : )عشػػػػػر : الثالػػػػػث  مىػػػػػٍيكي نىػػػػػاحه أىف فىمىػػػػػٍيسى عى جي
كٍا ًمفى الصَّبلىةً  ري  {َُُ(}النساء : تىٍقصي

ػػػبلًة بمعنػػػى صػػػبلة األمػػػـ الماضػػػية : )عشػػػر :  الرابػػػع ػػػاًني ًبالصَّ كىأىٍكصى
يِّا   {ُّ(}مريـ : كىالزَّكىاًة مىا ديٍمتي حى
ػػػبلىةى كىآتيػػػكٍا بمعنػػػى الصػػػمكات الخمػػػس : )عشػػػر :  الخػػػامس ػػػكٍا الصَّ كىأىًقيمي

  {ّْ(}البقرة : مىعى الرَّاًكًعيفى  الزَّكىاةى كىاٍركىعيكاٍ 
ػػػمَّىبمعنػػػى اإلسػػػبلـ : )عشػػػر :  السػػػادس ػػػدَّؽى كىال صى (}القيامة : فىػػػبل صى

ُّ ))} 
ػدو عشػر : صػبلة الجبػابرة ، كقكلػو تعػالى : ) السابع مىػى أىحى ػؿّْ عى كىالى تيصى
ٍنييـ مَّاتى أىبىدنا   {ْٖ(}التكبة : مّْ
فىػػًي : ) صػػبلة الفجػػر : كقكلػػو تعػػالىعشػػر : الثػػامف  ػػبلىةى طىرى كىأىًقػػـً الصَّ

 {ُُْ(}ىكد : النَّيىارً 
ػػػبلىةى ًلػػػديليكًؾ : صػػػبلة الظيػػػر ، كقكلػػػو تعػػػالى : )عشػػػر التاسػػػع أىًقػػػـً الصَّ

 {ٖٕ(}اإلسراء : الشٍَّمسً 
ػػػػبلًة العشػػػػركف : صػػػػبلة النافمػػػػة ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػٍر أىٍىمىػػػػؾى ًبالصَّ كىٍأمي

مىٍييىا  {ُِّ(}طو : كىاٍصطىًبٍر عى
كىالى تىٍجيىػػػػػػٍر كالعشػػػػػػركف : صػػػػػػبلة الغػػػػػػداة ، كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : )الحػػػػػػادم 

بلىًتؾى   {َُُ(}اإلسراء : ًبصى
بّْػػػػػؾى كالعشػػػػػركف ، صػػػػػبلة العيػػػػػد ، كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : ) الثػػػػػاني ػػػػػؿّْ ًلرى فىصى

ٍر   {ِ(}الككثر : كىاٍنحى
ـى كالعشػػركف : صػػبلة عيػػد الفطػػر : كقكلػػو تعػػالى : ) الثالػػث ذىكىػػرى اٍسػػ كى

مَّ  بًّْو فىصى  {ُٓ(}األعمى : ىرى
أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الرابع كالعشركف : المسجد ، كقكلو تعالى : )

 { ٖٕ(}اإلسراء : الشٍَّمسً 
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فىًإف تىابيكٍا كىأىقىاميكٍا : الخشكع ، كقكلو تعالى : )الخامس كالعشركف 
                                                                                                                                   (ُ){ٓ(}التكبة : الصَّبلىةى 

قاؿ ابف فػارس : ))فالصػبلة ىػي الػدعاء ، كقػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا 
 عميػػو كسػػمـ : إذا ديًعػػي أحػػدكـ إلػػى طعػػاـ فميجػػب ، فػػإف كػػاف مفطػػرنا فميأكػػؿ ،

ا فميصػػؿ ، أم : فميػػدع ليػػـ بػػالخير كالبركػػة ف كػػاف صػػائمن كالصػػبلة ىػػي ...  كا 
ػا الصػبلة  التي جاء بيا الشرع مف الرككع كالسجكد كسػائر حػدكد الصػبلة ، فأمَّ

 (ِ)((مف ا تعالى فالرحمة
كقػػػاؿ الراغػػػب : ))كالصػػػبلة : قػػػاؿ كثيػػػر مػػػف أىػػػؿ المغػػػة ىػػػي الػػػدعاء 

كالصبلة ... صميتي عميو ، أم : دعكتي لو كزكيتي كالتمجيد ، يقاؿ : كالتبريؾ 
التػػػػي ىػػػػي العبػػػػادة المخصكصػػػػة أصػػػػميا الػػػػدعاء ، كسيػػػػمّْيت ىػػػػذه العبػػػػادة بيػػػػا 

ػا لغػ ))كالصبلة  (ّ) كتسمية الشيء باسـ بعض ما يتضمنو(( ة : الػدعاء ، كأمَّ
الشرعية فذات األركاف المعمكمة ، كىي مشتقة مػف ذلػؾ ؛ ألنَّيػا مشػتممة عمػى 

كالحقيقػػة أفَّ الصػػبلة ال تعنػػي الرحمػػة بعينيػػا أك االسػػتغفار بعينػػو  (ْ) ء((الػػدعا
ًعمػػػػػت بيػػػػػذه المعػػػػػاني أك الػػػػػدعاء بعينػػػػػو  ف جي ًإفَّ المَّػػػػػوى فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى : )، كا 

ػػػػػمّْميكا  سى مىٍيػػػػػًو كى ػػػػػمُّكا عى نيػػػػػكا صى مىػػػػػى النَّبًػػػػػيّْ يىػػػػػا أىيُّيىػػػػػا الَّػػػػػًذيفى آمى ػػػػػمُّكفى عى مىبلًئكىتىػػػػػوي ييصى كى
، أك تقػع فػي مفتػرؽ الطػرؽ مػف بػؿ ىػي تجمػع بينيػا  {ٔٓ(}األحزاب : تىٍسًميمنا
بمعنى الرحمة لما عيًطقت عمى الصبلة  عاني كنحكىا ، فمك كانت مثبلن ىذه الم

ـي فػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى : ) ػػػػػةه كىأيكلىػػػػػػًئؾى ىيػػػػػ ـٍ كىرىٍحمى بًّْيػػػػػ ػػػػػف رَّ ػػػػمىكىاته مّْ ـٍ صى مىػػػػػٍيًي أيكلىػػػػػػًئؾى عى
ًإفَّ المَّػػػوى )كػػػكف الصػػػبلة فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  )كيمنػػػع) {ِٕٓ(}البقرة : اٍلميٍيتىػػػديكفى 

                                                 

(
ٔ

-4ٕٗص  ٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍةذاِغأٟ 2ٖٕ-2ٕٓ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

ٚةظةةائش رٚٞ ٕٙٔ-ِٕٓٙٔٚذخةةب لةةشث اٌع١ةةْٛ ص  2ٓٔ-24ٔٚٔض٘ةةج اٌعةة١ٓ ص  4ٕ٘

 . 2ٖٗ-ٖٗٗ/ٖاٌذ١١ّض 

(
ٕ

 .4ٓٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 4ٕٙ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 ٕٓ٘/ٕ( عّذث اٌذفاظ 
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ا ػػمّْميكا تىٍسػػًميمن سى مىٍيػًو كى ػػمُّكا عى نيػكا صى مىػى النَّبًػػيّْ يىػا أىيُّيىػػا الَّػػًذيفى آمى ػػمُّكفى عى مىبلًئكىتىػوي ييصى  (كى
مشػػتركة بػػػيف الرحمػػػة كاالسػػػتغفار ؛ ألنَّػػػو لػػػـ يثبػػػت عػػػف أىػػػؿ المغػػػة ، بػػػؿ ىػػػي 

سياؽ اآلية إيجاب اقتداء المؤمنيف با كمبلئكتو في حقيقة في الدعاء ؛ كألفَّ 
ء كػػاف الصػبلة عمػػى النبػػي ، فػػبل بػػد مػػف اتحػػاد معنػػى الصػػبلة فػػي الجميػػع سػػكا

 سػػػيقت إليجػػػاب اقتػػػداء المػػػؤمنيف بػػػافاآليػػػة )) (ُ) معنػػػى مجازيِّػػػا أك حقيقيِّػػػا((
، كىػػك االعتنػػاء  بأخػػذ معنػػى عػػاـ شػػامؿ لمكػػؿٌ  كمبلئكتػػو ، كال يصػػح ذلػػؾ إالٌ 

بشأنو ، فيككف المعنى : ا كمبلئكتو يعتنكف بشأف النبي يػا أييػا الػذيف آمنػكا 
ا بشأنو فالصبلة ىا ىنا لمعنى االعتنػاء سػكاء كػاف حقيقػة ...  اعتنكا أنتـ أيضن

                                                                                         (ِ) أك مجازنا ، كىك مفيكـ كاحد كمعنى عاـ((
كقػػػػػػاؿ الفيركزآبػػػػػػادم : ))كالصػػػػػػبلة : الػػػػػػدعاء كالرحمػػػػػػة  كااالسػػػػػػتغفار 
كحسػف الثنػػاء مػف ا تعػػالى عمػى رسػػكلو صػمى ا عميػػو كسػمـ ، كعبػػادة فييػػا 

كسػميت العبػادة المعركفػة صػبلة كتسػمية الشػيء بػبعض مػا ...  رككع كسػجكد
ادات التػػي لػػـ تنفػػػؾ شػػريعة منيػػا ، كاف اختمفػػػت يتضػػمنو ، كالصػػبلة مػػف العبػػػ

ػػػػػٍؤًمًنيفى ًكتىابنػػػػػا صػػػػػكرىا ، كلػػػػػذلؾ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى : ) مىػػػػػى اٍلمي ػػػػػبلىةى كىانىػػػػػٍت عى ًإفَّ الصَّ
كيسػػػمَّى مكضػػػع العبػػػادة صػػػبلة ؛ كلػػػذلؾ سػػػميت ...  {َُّ(}النسػػػاء : مٍَّكقيكتنا

ػػػمىكىاته )لىييػػػدّْمىٍت الكنػػػائس صػػػمكات قػػػاؿ تعػػػالى : ) ًبيىػػػعه كىصى ػػػكىاًمعي كى (}الحػػػج : صى
َْ}))(ّ)  

بمعنػى ))الخشػكع  فم الصبلة فػي الكجػو الخػامس كالعشػريؿ الحير جع
ػػػػػػبلىةى فػػػػػػي قكلػػػػػػو ) { كيقػػػػػػاؿ : ىػػػػػػي صػػػػػػبلة ٓ(}التكبة : فىػػػػػػًإف تىػػػػػػابيكٍا كىأىقىػػػػػػاميكٍا الصَّ

ه كيدخؿ في باب كالكجو إذا احتمؿ معنى آخر يخرج مف باب الكجك (ْ)نفسيا((
                                                 

(
ٔ

 . 42( اٌى١ٍاح ٌٍىفٛٞ ص 

(
ٕ

 2ٕ٘/ٕ( وشاف اططالداح اٌفْٕٛ 

(
ٖ

 ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٗ

 .2ٕٔاٌمشآْ ص ( ٚجٖٛ 
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ٍعػػؿي الصػػبلة بمعنػػى الخشػػكع فػػي ىػػذه اآليػػة لػػيس لػػو مػػا  التأكيػػؿ كالتفسػػير ، كجى
كىأىقىػػاميكٍا يسػػكغو ، كلػػيس مػػف قرينػػة تػػدؿ عميػػو ، فكػػؿ مػػف يقػػرأ قكلػػو تعػػالى : )

ػػبلىةى  أنَّػػو أمكػػف أف  صػػبلة ىنػػا غيػػر الصػػبلة بعينيػػا إالٌ ( فإنَّػػو ال يفيػػـ مػػف الالصَّ
ة ، لػػػك قيػػػؿ فػػػي الكػػػبلـ : كأقػػػػامكا ييفيىػػػـ أف يكػػػكف المػػػراد مػػػف الخشػػػكع الصػػػبل

الخشكع ؛ لكجكد قرينػة القيػاـ ؛ ألنَّػو يقػاؿ : أقػامكا الصػبلة ، كال يقػاؿ : أقػامكا 
الخشكع ، كىذه ىي طريقة الدراسػة المعككسػة التػي اختمقػكا بيػا الكجػكه ، كىػي 
أنَّيـ سمكا الصػبلة بالخشػكع ، كىػي تسػمية غيػر صػحيحة ، كالصػحيح تسػمية 

   بلة .الخشكع بالص
بمعنى ))صبلة الجبابرة ، كقكلو  في الكجو السابع عشر يامى عى كجى 
ٍنييـ مَّاتى أىبىدناتعالى : ) دو مّْ مىى أىحى ؿّْ عى جاء في  (ُ){((ْٖ(}التكبة : كىالى تيصى

دو مٍّْنييـقكلو تعالى : )التفسير : )) مىى أىحى ؿّْ عى ( سبب نزكليا : أنَّو لمَّا كىالى تيصى
بف أبي ، جاء ابنو إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، تكفي عبد ا 

فقاؿ : اعطني قميصؾ حتى أكفنو فيو ، كصؿّْ عميو ، كاستغفر لو ، فأعطاه 
قميصو ، فقاؿ : آذني أصمي عميو ، فآذنو ، فمما أراد أف يصمي عميو ، 
جذبو عمر بف  الخطاب ، كقاؿ : أليس قد نياؾ ا أف تصمي عمى 

ـٍ أىٍك الى تىٍستىٍغًفٍر لىيي فقاؿ : أنا بيف خيرتيف : ) المنافقيف ؟ ـ(}التكبة : اٍستىٍغًفٍر لىيي
  (ِ){ فصمى عميو . فنزلت ىذه اآلية(( َٖ

بعد معرفة معنى اآلية كسبب نزكليا نقكؿ : ما المسكغ الذم استند 
إليو الحيرم في جعؿ الصبلة فييا بمعنى : صبلة الجبابرة ؟ ىؿ ؛ ألفَّ المراد 
النيي عف الصبلة عمى كاحد مف الجبابرة ؟ فإذا كاف األمر كذلؾ فيذا معنى 
َـّ كاف األجدر أف يككف الكجو بمعنى :  مَّى عميو كليس معنى الصبلة ، ث الميصى

أف  صبلة المنافقيف ؛ ألفَّ النيي كاف عف الصبلة عمى منافؽ ، ككيؼ يصحٌ 
                                                 

(
ٔ

 .2ٕٕ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 . ٚاٌذذ٠ث ، سٚاٖ اٌتخاسٞ ، ٚإٌغائٟ ، ٚاةٓ ِاجج  ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 
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ألنىو كيؼ يصح أف يككف ؟ ؛ يصاغ ىذا الكجو بيذا المفظ : صبلة الجبابرة 
أف يخاطب ا  المعنى أك التقدير : كال تصؿّْ صبلة الجبابرة ؟ ككيؼ يصحٌ 

رسكلو صمى ا عميو بيذا الخطاب ؟ فيك كجو مختىمىؽ كبعيد كغريب ؛ لذلؾ 
ـ أجد أحدنا مف المفسريف قاؿ بو ، كقد جعؿ غيره الصبلة في ىذا الشاىد ل

                                                                                                                                                                            ، كما جاء في الكجو العاشر .   المذككر بمعنى  صبلة الجنازة
، كالثػاني ، الدعاء ، كالرحمة ، كالمغفرة ، كما جاء في الكجػو األكؿ ك 

كالخػػػػامس ، قريبػػػػة مػػػػف معنػػػػى الصػػػػبلة كمػػػػا صػػػػرَّح العسػػػػكرم نفسػػػػو بػػػػذلؾ ، 
ي بػػاب التػػرادؼ ال فػػي بػػاب الكجػػكه ، كالمعػػاني المتقاربػػة أدخميػػا أىػػؿ المغػػة فػػ

كالصػػبلة المعركفػػة كمػػا جػػاء فػػي الكجػػو الثالػػث ىػػي مػػف كضػػع الشػػرع ال مػػف 
ألنَّيػا منقكلػة مػف الصػػبلة كضػع المغػة ، كمػا أنَّيػا تيعػد مػف األسػماء المنقكلػة ؛ 
 بمعنى الدعاء ، كتدخؿ ضمف الدراسة المعككسة 

ًعمىػػػػت فػػػػي الكجػػػػو الرابػػػػع بمعنػػػػى القػػػػراءة ، فػػػػي قكلػػػػو  كالصػػػػبلة التػػػػي جي
نىػاتعالى : ) ا يىٍعبيػدي آبىاؤي بلىتيؾى تىٍأميريؾى أىف نٍَّتريؾى مى جعميػا ابػف الجػكزم بمعنػى  (أىصى

الديف ، كجعميا الفيركزآبػادم بمعنػى اإلسػبلـ ، كالصػحيح أنَّيػا بمعنػى الصػبلة 
 .المعركفة كما قاؿ العسكرم 

مػت بمعنػى بيػكت الصػبلة أك الكنػائس الصبلة ك ك  عو أك الصمكات التػي جي
ػػػا ضػػػػمف الدراسػػػػة كالرابػػػػع كالعشػػػريف فػػػػي الكجػػػو السػػػػادس المسػػػجد  تػػػػدخؿ أيضن

كيسػمَّى مكضػع العبػادة صػبلة ألنَّيا كما قاؿ الفيركزآبادم نفسو )) المعككسة ؛
(( أم : أفَّ القػػػرآف الكػػػريـ سػػػمَّى البيػػػكت أك ؛ كلػػذلؾ سػػػميت الكنػػػائس صػػػمكات

ْـّ الصػمكات أك المسجد بالصبلة ك الكنائس  بػالبيكت كالصػبلة بالصمكات كلػـ يسػ
 .أك المسجد أك الكنائس 

السػابع بمعنػى القػراءة فػي قكلػو  كجعؿ ابف الجػكزم الصػبلة فػي الكجػو
ًلػػػػػػػؾى )تعػػػػػػػالى تعػػػػػػػالى :  اًفػػػػػػػٍت ًبيىػػػػػػػا كىاٍبتىػػػػػػػًغ بىػػػػػػػٍيفى ذى ػػػػػػػبلىًتؾى كىالى تيخى كىالى تىٍجيىػػػػػػػٍر ًبصى

{ كالمراد بالصبلة ىنا الصبلة بعينيا ، كالقراءة مفيكمة َُُ(}اإلسراء : سىًبيبلن 
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أفَّ ابػػػف الجػػػكزم الػػػذم جعػػػؿ مػػف الجيػػػر ال مػػػف الصػػػبلة ، كالػػػدليؿ عمػػى ذلػػػؾ 
قػػػاؿ فػػػي  (ُ)الصػػػبلة فػػػي النزىػػػة كالمنتخػػػب بمعنػػػى القػػػراءة فػػػي اآليػػػة المػػػذككرة 

ػػػبلىًتؾى )تفسػػػيره : ))قكلػػػو تعػػػالى :  ( فيػػػو قػػػكالف ، أحػػػدىما : أنَّيػػػا كىالى تىٍجيىػػػٍر ًبصى
 (ِ) : الدعاء((كالقكؿ الثاني : أفَّ المراد بالصبلة ...  الصبلة الشرعية
، فػػي قكلػػو بمعنػػى اإلسػػبلـ عشػػر  فػػي الكجػػو السػػادسالصػػبلة  كجعمػػكا

مَّىتعالى : ) دَّؽى كىال صى أفَّ المراد كما جاء في كتب التفسير ( كالصحيح فىبل صى
مَّىالصبلة بعينيا ، قاؿ الطبرم : ))عف قتادة : ) دَّؽى كىال صى ( ال صػدَّؽ فىبل صى

 (ّ) بكتاب ا ، كال صمَّى ((
ػػػا صػػػبلة الجم كصػػػبلة العصػػػر ، كصػػػبلة كصػػػبلة الجماعػػػة ، عػػػة ، أمِّ

كصػػػبلة عيػػػد الفطػػػر ، كصػػػبلة الجنػػػازة ، كصػػػبلة الخػػػكؼ ، كصػػػبلة العيػػػد ، 
، كصبلة السفر ،  الظير ، كصبلة الغداة ، كصبلة الجبابرة ، كصبلة النافمة 

، كصػػػبلة األمػػػـ الماضػػػية ، كالصػػػمكات الخمػػػس ، كمػػػا جػػػاء فػػػي بقيػػػة الكجػػػكه 
كجكه الصػبلة بػؿ مػف أنكاعيػا ، بػؿ حتػى ىػذه األنػكع مختمقػة فإنَّيا ال تعد مف 

أف  اإلضافة ، كمع ذلػؾ فمػك صػٌح عػدُّىا مػف أنػكاع الصػبلة فػبل يصػحٌ  ةبطريق
تكػػكف أكجينػػا ؛ ألفَّ الكجػػكه الحقيقيػػة ىػػي التػػي ال تكػػكف عبلقتيػػا بػػالمفظ عبلقػػة 

تيعػدُّ أكجينػا مختمقػة عػف طريػؽ دراسػتيا أخػرل الشيء بأنكاعو ، كىي مف جية 
ْـّ الصػبلة بيػػذه األنػكاع ، بػػؿ سػػمَّى  دراسػة معككسػػة ؛ ألفَّ القػرآف الكػػريـ لػـ ييسػػ

 ، فيي جميعيا كجو كاحد . كؿ نكع منيا بالصبلة 
لقرنيػػػا بػػػذكر كالقػػػرآف الكػػػريـ لػػػك أراد ىػػػذه األنػػػكاع المختمقػػػة باإلضػػػافة 

ػبلًة اٍلفىٍجػرً ًمػف تعػالى : ) ولػالمضاؼ إليو ، كقك  ًمػف ( كقكلػو تعػالى : )قىٍبػًؿ صى كى

                                                 

(
ٔ

 ِٕٔٙٔٚذخب لشث اٌع١ْٛ  24ٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 . 2ٖ/٘( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 . 2ٕٙ/٘ٚأٔٛاس اٌذٕض٠ً  4ٖ٘/٠ٕٚٗظش : اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ  2ٖٕ/4ٕ( جاِع اٌت١اْ 
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ػ كبيػذه الطريقػة يمكننػا أف نختمػؽ أكجينػا أيخػر  {ٖٓ(}النكر : بلًة اٍلًعشىػاءبىٍعًد صى
 ير التي ذكرىا أصحاب كتب الكجكه :غ

ػػبلىةى كىآتىػػكيٍا كصػػبلة التكبػػة فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ُ فىػػًإف تىػػابيكٍا كىأىقىػػاميكٍا الصَّ
مُّ  ـٍ ًإفَّ الٌموى غىفيكره رًَّحيـه الزَّكىاةى فىخى   {ٓ(}التكبة : كٍا سىًبيمىيي
ػػبلىةى إً كصػػبلة المنػػافقيف ، فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ِ ـٍ كىالى يىػػٍأتيكفى الصَّ الَّ كىىيػػ

 { ْٓالىى(}التكبة : كيسى 
ـٍ ًفػػي األٍرًض كصػػبلة التمكػػيف فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ّ الَّػػًذيفى ًإف مَّكَّنَّػػاىي

 { َْ(}الحج : الصَّبلةى أىقىاميكا 
ـى : )الطيػػػر فػػػي قكلػػػو تعػػػالى كصػػػبلة -ْ ًمػػػ ػػػافَّاتو كيػػػؿّّ قىػػػٍد عى كىالطٍَّيػػػري صى

ا يىٍفعىميكفى  ًميـه ًبمى وي كىالمَّوي عى تىٍسًبيحى بلتىوي كى  { ُْ(}النكر : صى
ـٍ ًعنػػدى كصػػبلة أىػػؿ الجاىميػػة فػػي قكلػػو تعػػالى : )-ٓ ػػبلىتييي ػػا كىػػافى صى مى كى

تىٍصًديىةن اٍلبىٍيًت ًإالَّ ميكى   { ّٓ(}األنفاؿ : اء كى
ػمّْيفى }كصبلة الساىيف في قكلػو تعػالى : )-ٔ ٍيػؿه لٍّْمميصى ـٍ ْفىكى { الَّػًذيفى ىيػ

ـٍ سىاىيكفى  بلًتًي   {ٓ(}الماعكف : عىف صى
يمػا الصػبياف فيصػنفكا لنػا فما أيسر ىذه الطريقػة التػي بإمكاننػا أف نعمٌ 

 أىؿ الكجكه اإلبؿ . ياتكرد كتبنا في الكجكه ، كلكف ما ىكذا بيا 
تقدَّمٍت دراسة ىذا المفظ فػي كتػابي : ال كجػكه كال نظػائر  الصؼُّ : -ٛ

 إاٌل أنَّو فاتني ذكر األكجو التي أضافيا الفيركزآبادم . ّٓبرقـ 
قاؿ ابف فارس : ))الصاد كالفاء يػدؿ عمػى أصػؿ كاحػد ، كىػك اسػتكاء 

ؼُّ ، يقاؿ : كقفػا صػفِّا في الشيء كتساك بيف شيئيف في المقٌر ، مف ذلؾ الص
))كالصػػػػؼُّ فػػػػي المغػػػػة : االمتػػػػداد  (ُ) : إذا كقػػػػؼ كػػػػؿ كاحػػػػد بجنػػػػب صػػػػاحبو((

))كالصؼُّ فػي  (ِ)كالطكؿ ... كصؼَّ الطائر : جناحاه إذا مٌدىما في طيرانو((
                                                 

(
ٔ

 . 2ٔٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 . ٕٓٓ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍعغىشٞ ص 
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كقػػاؿ الراغػػب : ))الصػػؼُّ (ُ)التعػػارؼ : كقػػكؼ الشػػخص إلػػى جنػػب الشػػخص((
كاألشجار ، كقد ييجعؿ فيما قالو أبك  أف ييجعؿ الشيء عمى خط مستك كالناس
ػػًبيًمًو عبيػػدة بمعنػػى الصػػاٌؼ قػػاؿ تعػػالى : ) ًإفَّ المَّػػوى ييًحػػبُّ الَّػػًذيفى ييقىػػاًتميكفى ًفػػي سى

فِّا كىأىنَّييـ بينيىافه مٍَّرصيكصه  ػفِّا{ كقػاؿ تعػالى : )ْ(}الصؼ : صى َـّ اٍئتيػكا صى (}طو ثيػ
نى الصػافيف ، كقػاؿ تعػالى : { يحتمؿ أف يككف مصدرنا ، كأف يككف بمعْٔ: 
افُّكفى ) نَّػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػنىٍحفي الصَّ ػػػػػػػػػافَّاًت { كقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى : )ُٓٔ(}الصػػػػػػػػػافات : كىاً  كىالصَّ

فِّا مىػػؾي { يعنػػي بػػو المبلئكػػة ، كقػػاؿ تعػػالى : )ُ(}الصػػافات : صى بُّػػؾى كىاٍلمى ػػاء رى كىجى
فِّا فِّا صى ػافَّاتو { كقاؿ تعالى : )ِِ(}الفجر : صى { كقػاؿ ُْ(}النكر : كىالطٍَّيػري صى
ػػػكىاؼَّ تعػػػالى : ) مىٍييىػػػا صى ـى المَّػػػًو عى كا اٍسػػػ { : أم : مصػػػطفَّة ، ّٔ(}الحج : فىػػػاٍذكيري

رو مٍَّصفيكفىةو كصففتي كذا جعمتيو عمى صؼٍّ ، قاؿ تعالى : ) مىى سيري (}الطكر : عى
{ ... كالصفصػػػؼ : المسػػػتكم مػػػف األرض كأنَّػػػو عمػػػى صػػػؼ كاحػػػد ، قػػػاؿ َِ

اتعالى : ) فنا فىيىذىريىىا قىاعن ٍفصى  (ِ){((َُٔ(}طو : صى
 قاؿ الفيرزآبادم : ))قيؿ : كرد الصؼُّ في التنزيؿ عمى عشرة أكجو 

فِّابمعنى صٌؼ الجماعة : )-ُ افَّاًت صى   {ُ(}الصافات : كىالصَّ
ػػػػفِّا))قكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػافَّاًت صى فػػػػي  ( ىػػػػي المبلئكػػػػة المصػػػػطفُّكفكىالصَّ

نَّػػػػا السػػػماء ، كمنػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػافُّكفى كىاً  كذلػػػػؾ أفَّ ليػػػػـ مراتػػػػب  (لىػػػنىٍحفي الصَّ
 (ّ) يقكمكف عمييا صفكفنا كما يصطؼ المصمكف((

فِّاكبمعنى الميصٌمى : )-ِ  {ْٔ(}طو : ثيَـّ اٍئتيكا صى
ػػػًبيًمًو كبمعنػػػى صػػػؼ الغػػػزاة : )-ّ ًإفَّ المَّػػػوى ييًحػػػبُّ الَّػػػًذيفى ييقىػػػاًتميكفى ًفػػػي سى

فِّا كىأىنَّييـ بينيىافه مٍَّرصيكصه   {ْ(}الصؼ : صى

                                                 

(
ٔ

 .2ٗٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 . 4ٕٕ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 .2ٔٗ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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نَّػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػنىٍحفي كبمعنػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػفكؼ المبلئكػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػماكات : )-ْ كىاً 
افُّكفى   {ُٓٔ(}الصافات : الصَّ
فِّا كبمعنى صفكفيـ في عرصات الحشر : ) -ٓ بُّؾى كىاٍلمىمىؾي صى اء رى كىجى

فِّا  {ِِ(}الفجر : صى
مىٍييىػػػا كبمعنػػػى صػػػؼ ًجمػػػاؿ النحػػػر بعرفػػػة : )-ٔ ـى المَّػػػًو عى كا اٍسػػػ فىػػػاٍذكيري

 {ّٔ(}الحج : كىاؼَّ صى 
ػػػػفناكبمعنػػػػى المسػػػػتكل مػػػػف األرض : )-ٕ ٍفصى ػػػػا صى (}طو : فىيىػػػػذىريىىا قىاعن

َُٔ} 
ـٍ كبمعنػػى صػػؼ الطيػػر فػػي اليػػكاء : )-ٖ ٍكا ًإلىػػى الطٍَّيػػًر فىػػٍكقىيي ـٍ يىػػرى لىػػ أىكى

ا ييٍمًسكيييفَّ ًإالٌ  يىٍقًبٍضفى مى افَّاتو كى  {ُٗ(}الممؾ :  الرٍَّحمىفي ًإنَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو بىًصيره صى
ميتًَّكئًػػػيفى كبمعنػػػى صػػػفكؼ أىػػػؿ التكحيػػػد فػػػي ركضػػػات الجنػػػات : )-ٗ

رو مٍَّصفيكفىةو  مىى سيري  {َِ(}الطكر : عى
كبمعنػػػػػى صػػػػػفكؼ المرافػػػػػؽ كالنمػػػػػارؽ كفػػػػػي غرفػػػػػات الفػػػػػرادس : -َُ

نىمىاًرؽي مىٍصفيكفىةه )                                                    (ُ){((ُٓ(}الغاشية : كى
فػي قكلػو  ىبمعنػى الميصػمَّ في الكجػو الثػاني جعؿ الفيركزآبادم الصٌؼ 

فِّا)تعالى :  ػفِّا)كقد قاؿ الفيرزآبادم نفسو : ))كقكلو : ( ثيَـّ اٍئتيكا صى ( ثيَـّ اٍئتيكا صى
قاؿ األزىرم : معناه : ثـ ائتكا المكاضع التي تجتمعكف فيػو لعيػدكـ كصػبلتكـ 

المصػػػٌمى ، قػػػاؿ كيجػػػكز : ائتػػػكا صػػػفِّا ، أم : ، يقػػػاؿ : أتيػػػتي الصػػػؼَّ ، أم : 
كفػػي الػػزاد : ))قكلػػو تعػػالى :  (ِ) مصػػطٌفيف ؛ ليكػػكف أنظػػـ لكػػـ كأشػػد لييبػػتكـ((

ػػفِّا) َـّ اٍئتيػػكا صى كقػػاؿ الحمبػػي : ))ككػػذا قكلػػو  (ّ) ( أم : مصػػطفّْيف مجتمعػػيف((ثيػػ
فِّا)تعالى :  لقػاؿ لمصػؼ  ( أم : صافيف ... قمتي : لػك أراد الصػبلةثيَـّ اٍئتيكا صى

                                                 

(
ٔ

 . ٕٓٗ-4ٔٗ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 .2ٔٗ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 ٘ٙٔ/٠ٕٚٔٔظش : اٌجاِع ألدىاَ اٌمفشآْ  ٖٕٕ/٘( صاد اٌّغ١ش 
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 ىتسػػػمية المصػػػمٌ  ى فػػػالمرادالمصػػػمٌ كلػػػك صػػػٌح معنػػػى  (ُ) ؛ ألنَّػػػو مكػػػاف معػػػيَّف((
كليس المػراد تسػمية ى يجتمع فيو المصمكف مصطفيف ، بالصؼّْ ؛ ألفَّ المصمٌ 

 .الصٌؼ بالمصمَّى 
المستكل مف األرض فػي قكلػو بمعنى  كجعؿ الصؼ في الكجو السابع

ػػا صى تعػػالى :  ) ػػفنافىيىػػذىريىىا قىاعن ػػا معنػػى الصػػٌؼ بعينػػو ، كقػػد قػػاؿ ٍفصى ( كىػػذا أيضن
نفسػو : ))كالصفصػػؼ : المسػتكل مػػف األرض ، فإنَّػو عمػػى صػؼٍّ كاحػػد ، قػػاؿ 

ػػػػفناتعػػػػالى : ) ٍفصى ػػػػا صى أم : ))كأنَّػػػػو عمػػػػى صػػػػؼٍّ كاحػػػػد فػػػػي  (ِ) (((فىيىػػػػذىريىىا قىاعن
تسػمية مسػتكل األرض بالصػٌؼ حتى لك صٌح ىػذا الكجػو فػالمراد  (ّ) استكائو((

قػػػػيف بطريقػػػػة مختمى الثػػػػاني كالسػػػػابع كلػػػػيس العكػػػػس ، فيكػػػػكف ىػػػػذاف الكجيػػػػاف ، 
  الدراسة المعككسة 

أٌمػػا االكجػػػو الباقيػػػة الثمانيػػػة فيػػػي كمػػػا تػػػرل مختمقػػػة بطريقػػػة اإلضػػػافة 
؛ ألٌف معانييػػا ىػػي معػػاني المضػػاؼ إليػػو ، أٌمػػا المضػػاؼ فقػػد تكػػرر الظػػاىرة 

 .بمفظ الصؼ 
قػػػػاؿ ابػػػػف فػػػػارس : ))العػػػػيف كاليػػػػاء كالنػػػػكف أصػػػػؿ كاحػػػػد يف : العػػػػ-9

ر كيينظى   كمف الباب العيف...  ر ثـ يشتؽ منوصحيح يدؿ عمى عضك بو ييبصى
نَّمػػػا سيػػػمّْيٍت عيننػػػا تشػػػبيينا ليػػػا بػػػالعيف  الجاريػػػة : النابعػػػة مػػػف عيػػػكف المػػػاء ، كا 

 ( ْ)كمائيا((الناظرة لصفائيا 

الحيكاف ، ثـ كثر االستعماؿ بيا قاؿ العسكرم : ))العيف أصميا عيف 
 حتػػى تصػػرفت عمػػى خمسػػيف كجينػػا أفردتيػػا فػػي كتػػاب ، كىػػي فػػي القػػرآف عمػػى

 كجييف : 

                                                 

(
ٔ

 . ٖٕٗ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٕ

 .4ٔٗ/ٖ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 .2ٕٔ/ٔٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٗ

 . 4ٕٙ-2ٕٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج الةٓ ياسط ص 
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األكؿ : عيف اإلنساف ، كىك قكلو تعالى :  )كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف(}المائدة : 
ْٓ} 

مىى كالثاني : العيف بمعى الحفظ ، كىك قكلو تعالى : ) ًلتيٍصنىعى عى كى
ٍيًني(    ( ُ) (({ُالقمر : (}كمنو قكلو تعالى : )تىٍجًرم ًبأىٍعييًننىاَََ{ّٗ}طو : عى

أنَّو  و أحصى لمعيف خمسيف كجينا إالٌ فالعسكرم عمى الرغـ مف أنَّ 
عمى ىذيف الكجييف كىما ضمف العيف  يا لـ ترد في القرآف الكريـ إالٌ ذكر أنَّ 

 الباصرة  كلـ يذكر العيف الجارية 
ىذيف الكجييف كأضاؼ إلييما أربعة أكجو أيخر  كذكر الدامغاني 
 ىي : 

فىقيٍمنىا اٍضًرب كالثالث : ))العيف يعني : النير ، فذلؾ قكلو تعالى : )
ٍينان  رٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى رى فىانفىجى جى اؾى اٍلحى  {َٔ(}البقرة : بّْعىصى

ٍيننا كالرابع  : العيف : شراب أىؿ الجنة قكلو تعالى : )  يىٍشرىبي ًبيىا عى
كنىيىا تىٍفًجيرا ري  { ككذلؾ قكلو في سكرة التطفيؼ .ٔ(}اإلنساف : ًعبىادي المًَّو ييفىجّْ

مىى قكلو تعالى : )ًإلىٍيًو كالخامس : العيف : المنظر ،   قىاليكا فىٍأتيكا ًبًو عى
{ يعني : عمى منظر الناس ، ككقكلو تعالى : ُٔالنَّاًس(}األنبياء : أىٍعييفً 

ٍينىا أىًف اٍصنىًع اٍلفيمؾى ًبأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا(}المؤمنكف : فىأى ) { يعني : بمنظر ٍِٕكحى
  منَّا .

قىرّْم كالسادس : العيف يعنى النفس ، قكلو تعالى : ) ًبي كى فىكيًمي كىاٍشرى
ٍيننا  (ِ) { عني : طيبي نفسنا((ِٔ(}مريـ : عى

 العيف : كذكر ابف اجكزم أغمب ىذه األكجو ، كجعؿ مف أكجو 

                                                 

(
ٔ

٠ٕٚظةةش : اٌّفةةشداح يةةٟ غش٠ةةب  ٕٔ٘-ٕٓ٘( اٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش يةةٟ اٌمةةشآْ اٌىةةش٠ُ ص 

 . 2ٗٔ/ٖٚعّذث اٌذفاظ  4ٖٙاٌمشآْ ٌٍشاغب األطفٙأٟ ص 

(
ٕ

٠ٕٚظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص  ٖ٘ٗ-ٖٗٗ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش يٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ص 

ٖٔٔ 
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الًَّذيفى كىانىٍت أىٍعيينيييـٍ ًفي كالسابع : ))القمب ، كمنو قكلو تعالى : )
  (ُ)(({ًَُُغطىاء عىف ًذٍكًرم(}الكيؼ : 

كذكر الفيركزآبادم أفَّ العيف في القرآف الكريـ عمى سبعة عشر معنى 
 منيا ما مرَّ ذكره كأضاؼ :

كسمـ ًخمقة : )كىال العيف : عيف النبي صمى ا عميو كالثامف : ))
ـٍ ًفيًو كىًرزٍ  يىاًة الدُّنيىا ًلنىٍفًتنىيي ٍنييـٍ زىٍىرىةى اٍلحى ا مّْ تٍَّعنىا ًبًو أىٍزكىاجن ٍينىٍيؾى ًإلىى مىا مى ؽي تىميدَّفَّ عى

ٍيره كىأىٍبقىى(}طو :  بّْؾى خى  {ُُّرى
ٍينىٍيفً ):  ةكالتاسع : عيف اإلنساف عامٌ  ـٍ نىٍجعىؿ لَّوي عى  { ٖ(}البمد : أىلى

ا أينًزؿى ًإلىى الرَّسيكًؿ )كالعاشر : عيكف المؤمنيف خاصة :  ذىا سىًمعيكٍا مى كىاً 
نَّا فىاٍكتيٍبنىا مىعى  بَّنىا آمى ؽّْ يىقيكليكفى رى فيكٍا ًمفى اٍلحى ـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع ًممَّا عىرى تىرىل أىٍعيينىيي

(}المائدة :   {ّٖالشَّاًىًديفى
ـٍ ًفي ًغطىاء عىف ) يكف الكفار :كالحادم عشر : ع الًَّذيفى كىانىٍت أىٍعيينييي

(}األعراؼ : ًَُُذٍكًرم(}الكيؼ :  كفى ـٍ أىٍعييفه ييٍبًصري ـٍ لىيي { كقكلو تعالى : )أى
ُٗٓ} 

: كالثاني عشر  : نير بني إسراشيؿ كمعجز مكسى عميو السبلـ 
رىٍت مً ) رى فىانفىجى جى اؾى اٍلحى ٍينان فىقيٍمنىا اٍضًرب بّْعىصى  (ِ){َٔ(}البقرة : ٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى

كالثالث عشر : بمعنى النحاس الجارم معجزنا لسميماف عميو السبلـ : 
ٍمنىا لىوي عىٍيفى اٍلًقٍطرً )  (ّ){ُِ(}سبأ : كىأىسى

تَّى ًإذىا بىمىغى مىٍغًربى الشٍَّمًس كالرابع عشر : بمعنى مغرب الشمس : ) حى
دىىىا تىٍغريبي ًفي  ًمئىةو كىجى  (ْ){ٖٔ(}الكيؼ : عىٍيفو حى

                                                 

(
ٔ

 . ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( ٔض٘ج األع١ٓ إٌٛاظش ص 

(
ٕ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ْٛ ةٕٟ إعشائ١ً.

(
ٖ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ إٌذاط اٌجاسٞ 

(
ٗ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ ِغشا اٌشّظ . 



723 

 

: )تيٍسقىى ًمٍف عىٍيفو كالخامس عشر : العيف التي كيعد بيا الكفار 
 (ُ){ٓآًنيىةو(}الغاشية : 

كالسادس عشر : العيف الجارية التي كيعد بيا المتقكف : )ًفييىا عىٍيفه 
اًريىةه(}الغاشية :   (ِ){ُِجى

ٍينىاًف كالسابع عشر : المكعكد ألصحاب اليميف :  )ًفيًيمىا عى
تىافً  اخى  (ّ){ٔٔ(}الرحمف : نىضَّ

ٍيننا ًفييىا تيسىمَّى كالثامف عشر : المكعكد بيا السابقكف : ) عى
(}اإلنساف :  ٍمسىًبيبلن  (ْ){ ُٖسى

ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المًَّو  كالتاسع عشر : المكعكد بيا األبرار : )عى
كنىيىا تىٍفًجيرنا(}اإلنساف ري   (ٓ){ٔ:  ييفىجّْ

ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا  كالعشركف : المكعكد بيا المقربكف : )عى
(}المطففيف :    (ٔ){ كىي عيف التسنيـِٖاٍلميقىرَّبيكفى

)كىاٍلعىٍيفى كالحادم كالعشركف : أعيف الجناة في القصاص : )
 {ًْٓباٍلعىٍيًف(}المائدة : 

كي كالثاني كالعشركف : العيف الضَّركرم : ) نَّيىا عىٍيفى ثيَـّ لىتىرى
  (ٕ){((ٕاٍليىًقيًف(}التكاثر : 

                                                 

(
ٔ

 فاس . ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ اٌى

(
ٕ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ اٌّذم١ٓ . 

(
ٖ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٕا  أطذاا ا١ّ١ٌٓ  . 

(
ٗ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ اٌغاةم١ٓ  . 

(
٘

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ األةشاس  . 

(
ٙ

 ( ألّٔٙا ةذمذ٠ش : ع١ٓ اٌّمّشة١ٓ   . 

(
2

 .2-٘/ٗ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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جعمكا العيف في الكجو الثاني بمعنى الحفظ ، كىذا ىك تأكيميـ لمعيف 
المنسكبة إلى ا سبحانو ، كسأرجئ الكبلـ عمى ىذا الكجو في مكضعو : 

 طريقة التأكيؿ .
جعمكا العيف في الكجو الخامس بمعنى  : المنظر في قكلو تعالى : 

مىى أىٍعييفً ) { كالنظر مف لكاـز العيف ال مف ُٔالنَّاًس(}األنبياء : قىاليكا فىٍأتيكا ًبًو عى
 أكجيو  

كجعمكا العيف في الكجو السادس بمعنى النفس في قكلو تعالى : 
ٍيننا) قىرّْم عى ًبي كى { كالقيرُّ كالقيرَّة )بضـ القاؼ( مصدر ِٔ(}مريـ : فىكيًمي كىاٍشرى

عمى كجييف : األكؿ : مف قرَّ الرجؿ : أصابو البرد ،  بمعنى البرد ، كىك
كيكـ قارّّ : بارد ، كليمة  قارَّة : باردة  ، كمف المجاز : قرَّت عينو تقىرُّ كتًقرُّ 
)بفتح القاؼ ككسرىا( كأقرَّ ا عينو : بردٍت ، كىك مف القىركر ، كىك الدمع 

عة باردة ، كلمحزف دمعة البارد تدمع بو العيف مف الفرح ؛ فإفَّ لمسركر دم
حارة ، كالكجو الثاني : قرَّت عينو ، مف القرار كىك اليدكء ، أم : استقرَّت ، 
كالقارُّ : الساكف ، أم : رأت ما كانت متشكقة إليو فقرٍَّت كنامت ، كأقرَّ ا 
عينؾ : صادفتى ما يرضيؾ فتقرُّ عينؾ مف النظر إلى غيره ، كأقرَّ ا 

فالعيف  (ُ) عينو ، كالمعنى : صادؼ سركرنا ييذىب سيره فيناـ عينو : أناـ ا
 إذف أريد بيا العيف نفسيا 

بمعنى العيف الضركرم  في الكجو األخيرالعيف كجعؿ الفيركزآبادم 
نَّيىا عىٍيفى اٍليىًقيًف(}التكاثر : في قكلو تعالى  : ) كي كىك كجو لـ أفيـ  (ِ){ٕثيَـّ لىتىرى

ممو أفَّ العيف لككنيا تمثؿ أشرؼ عضك في اإلنساف المقصكد منو ، كما أع
فقد استعيرت لمتعبير عف جكىر الشيء كركحو عند إضافتو إليو ؛ لذلؾ 

ستنادنا إلى ا، بمعنى : رأيتي زيدنا نفسو ، ك  يقاؿ : رأيتي زيدنا عينو ، أك بعينو
                                                 

(
ٔ

 .  ٕٗٔ/ٖٔٚدا  اٌعشٚط  ٗٙ/ٌٕٔٚغاْ اٌعشا  2ٖٗ( ٠ٕظش : ِما١٠ظ اٌٍغج  ص 

(
ٕ

 .2/ٗ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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ٍيفى اٍليىًقيفً ىذا المعنى فيسّْر قكلو  تعالى : ) ))أم :  ( قاؿ ابف الجكزم :عى
 (ُ) ( نفسو ؛ ألفَّ عيف الشيء ذاتو((عىٍيفى اٍليىًقيفً مشاىدة  ، فكاف المراد بػ)

كقاؿ البيضاكم : ))أم : الرؤية التي ىي نفس اليقيف ؛ إلفَّ عمـ المشاىدة 
كقاؿ النسفي : ))أم : الرؤية التي ىي نفس اليقيف   (ِ) أعمى مراتب اليقيف((

 ا أريد بيا العيف نفسيا .فالعيف ىنا أيضن  (ّ) كخالصتو((

مب في قكلو قالعيف في الكجو السابع بمعنى ال كجعؿ ابف الجكزم
ـٍ ًفي ًغطىاء عىف ًذٍكًرم(}الكيؼ : تعالى : )  (ْ)(({َُُالًَّذيفى كىانىٍت أىٍعيينييي

 كىذا مف المجاز كما تقكؿ لمف يكرىؾ : فبلف ال يستطيع أف يراني .

صمى ا عميو كسمـ ، كعيف اإلنساف  عيف اإلنساف ، كعيف النبيأٌما
عامة ، كعيكف المؤمنيف خاصة ، كعيكف الكفار ، كأعيف الجناة ، كما جاء 
في الكجو األكؿ ، كالثامف ، كالتاسع ، كالعاشر ، كالحادم عشر ، كالحادم 

معاني المضاؼ إليو ، ال معاني المضاؼ ، فيي إذف جميعيا فكالعشريف ، 
  اإلضافة الظاىرة ة مختمقة بطريقة اإلضاف

كالنير ، كشراب أىؿ الجنة ، كما جاء في الكجو الثالث ، كالرابع ، 
قريباف مف معنى العيف الجارية ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة  في 

 باب الترادؼ ال في باب الكجكه .
كعيف النحاس ، كعيف مغرب الشمس ، كالعيف الجارية التي كيًعد بيا 
د  الكفار ، كالتي كيًعد بيا المتقكف ، كالتي كيًعد بيا أصحاب اليميف ، كالتي كيعو
بيا السابقكف ، كالتي كيًعد بيا األبرار ، كالتي كيًعد بيا المقربكف ، كما جاء 

امس عشر ، كالسادس عشر ، الخالثالث عشر ، كالرابع عشر ، ك في الكجو 
                                                 

(
ٔ

 . ٖٗٔ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 .ٖٖٗ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً ٚأعشاس اٌذأ٠ًٚ ٌٍت١ضاٚٞ 

(
ٖ

 .2ٖٔٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٗ

 . ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( ٔض٘ج األع١ٓ إٌٛاظش ص 
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ف ، أىذه أكجو لمعيف يثامف عشر ، كالتاسع عشر ، كالعشر كالسابع عشر ، كال
قة بطريقة اإلضافة كىي كما ترل مختمى أـ ىي العيف الجارية بعينيا ؟ 

 .المقٌدرة 
كىذه األكجو كالمعاني التي ذكرىا أصحاب كتب الكجكه ىي كما  
أفَّ العيف التي جعميا  ؾ مثبلن متداخؿ بعضيا في بعض مف ذلتجدىا 

جعميا الفيركزآبادم بمعنى : أعيف الجناة  (ُ)العسكرم بمعنى : عيف اإلنساف
مستشيدنا بالشاىد القرآني نفسو ، كالعيف التي جعميا الدامغاني (ِ)في القصاص

 (ْ)جعميا ابف الجكزم بمعنى : العيف الباصرة  (ّ)بمعنى : العيف الجارحة 
مستشيديف بالشكاىد  (ٓ)كجعميا الفيركزآبادم بمعنى : عيف اإلنساف عامة 

جعميا ابف  (ٔ)القرآنية نفسيا ، كالعيف التي جعميا الدامغاني بمعنى : النير
كجعميا الفيركزآبادم بمعنى : نير بني (ٕ)الجكزم بمعنى : منبع الماء الجارم 

ا بالشاىد القرآني مستشيديف  (ٖ)بني إسرائيؿ كمعجزة مكسى عميو السبلـ أيضن
جعميا  (ٗ)نفسو ، كالعيف التي جعميا الدامغاني بمعنى شراب أىؿ الجنة
فالكجكه (َُ)الفيركزآبادم بمعنى العيف المكعكد بيا األبرار كأىؿ الخصكص

ف اختمفت أسماؤىا  جميعيا التي ذكرىا أىؿ الكجكه كنسبكىا إلى العيف ، كا 
                                                 

(
ٔ

 .ٕٓ٘( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش  ص 

(
ٕ

 . 2/ٗةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ( ٠ٕظش : 

(
ٖ

 . ٖ٘ٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش  ص 

(
ٗ

 .ٕ٘ٓ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
٘

 . ٘/ٗ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٙ

 . ٖٗٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
2

 . ٕ٘ٓ( ٠ٕظش : ٔض٘ج  األع١ٓ ص 

(
2

 . ٙ/ٗ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
4

 .ٖٗٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٔٓ

 . ٙ/ٗ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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فميس ليا في  الباصرة كالعيف الجارية ،تتحد في معنييف رئيسيف ىما : العيف 
ف قيؿ : إنَّيا في األصؿ ىذاف الكجياف ، ك  القرآف الكريـ إالٌ  العيف الجارية ، كا 

أفَّ ىذا المجاز شاع ككثر اسستعمالو حتى  يت بالعيف الباصرة مجازنا إالٌ شيبّْ 
أصبح حقيقة ، لذلؾ صح كجاز أف يمثؿ الكجو الثاني لمعيف ، كىذا ىك حاؿ 

 كؿ مجاز يشيع كيكثر تداكلو بيف ألسف الناس كالباحثيف .
قاؿ ابف فارس : ))الغيف كالكاك كالحرؼ المعتؿ بعدىما الغيُّ : -ٓٔ

ظبلـ األمر ، كاآلخر : ، أصبلف ، أحدىما : يدؿ عمى خبلؼ ا لرشد ، كا 
عمى فساد شيء ، فاألكؿ : الغيُّ كىك خبلؼ الرشد ، كالجيؿ باألمر ، 

كاالنيماؾ في الباطؿ ، يقاؿ : غىكىل يغكىل غيِّا((
 (ُ) 

قاؿ العسكرم : ))الغي أصمو الفساد ، يقاؿ : غكىل الرجؿ : إذا ك 
ا ، كىك فسد طريقو في الديف ، كرجؿ غاك كغًكم : إذا فسد عي شو كأمره أيضن

 في القرآف عمى ثبلثة أكجو : 
بَّوي فىغىكىلاألكؿ : فساد العيش ، قاؿ تعالى : ) ـي رى ى آدى (}طو : كىعىصى

ُُِ. } 
مىًف اتَّبىعىؾى ًمفى  ًإالٌ د الطريقة في الديف قاؿ تعالى : )االثاني : فس

 { ِْ(}الحجر : اٍلغىاًكيفى 
{ ٗٓ(}مريـ : فىسىٍكؼى يىٍمقىٍكفى غىيِّاالثالث : العذاب ، قاؿ تعالى : )

نَّما سمي العذاب غيِّا ؛ ألنَّو مجادلة عمى الغي ، كقيؿ :  أم : عقابنا ، كا 
  (ِ)غي : كاد في جينـ((

يِّا)قاؿ الراغب : ))كقكلو تعالى :   {ٗٓ(}مريـ : فىسىٍكؼى يىٍمقىٍكفى غى
لمَّا كاف الغيُّ سببو ، كذلؾ كتسمية الشيء بما ىك  أم : عذابنا فسمَّاه الغيٌ 

سببو ، كقكليـ لمنبات ندل ، كقيؿ معناه : فسكؼ يمقكف أثر الغي 
                                                 

(
ٔ

 .2ٓٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 . ٖٕ٘-ٕٕ٘( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 
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كىذا  (ِ) كقاؿ الحمبي : ))أم : ىبلكنا ، أم : أثر غيٍّ كمسببو(( (ُ)كثمرتو((
يعني أفَّ الغيَّ في الكجو الثالث ىك الغي بعينو ، كمع ذلؾ فمك صحَّ فيك 

مختمؽ بطريقة الدراسة المعككسة ، ألفَّ القرآف لـ ييسْـّ الغي بالعذاب  كجو
ب كجينا لو ، بؿ سمَّى العذاب بالغي ، كىذا ما صرَّح بو اليككف العذ

نَّما سي العسكرم نفسو بقكلو المذككر : ))  ((ي العذاب غيِّامّْ كا 
كفساد العيش ، كفساد الديف ، كما جاء في الكجو األكؿ كالثاني 

أفَّ العسكرم كرر ىذا الكجو الكاحد  كاحد ، فكبلىما كجو كاحد ، إالٌ  معنى
  .   ما مختمقاف بيذه الطريقة بطريقة اإلضافة في

 السياؽبمعاني المفظ  جعؿ:  الطريقة العاشرة
بمغت األلفاظ التي عدَّىا أصحاب  :اختالؽ الوجوه بحجة السياؽ 

كجعمكا لكؿ لفظ منيا كجييف أك أكثر ، كتب الكجكه مف األلفاظ المشتركة ، 
كالنظائر لمدامغاني كحده حكالي  مئات األلفاظ ، فقد تضمف كتاب الكجكه

ستمئة لفظ ، كلك سألت كؿ باحث استند إلى ىذه الكتب ، كجعميا أحد 
مصادره ، كيؼ تعرَّؼ أصحابيا إلى ىذه الكجكه لقاؿ مف دكف تردد : إنَّيـ 

فقد شاع لدل أصحاب الدراسات الداللية أفَّ ، السياؽ تعرَّفكا إلييا مف خبلؿ 
السياؽ ىك الذم يحدد داللة المفظ ، كىك الذم أمدَّ كؿ لفظ مف األلفاظ التي 

كقد قرأت في إحدل األطاريح اشتممت عمييا كتب الكجكه باألكجو المتعددة ، 
اللة كبلمنا ، فاتني أف أنقؿ مصدره ، مفاده : أفَّ المفظ بمفرده ليس لو د
كىذا محددة كمعيَّنة ، بؿ تتحدد كتتعيَّف داللة كؿ لفظ مف خبلؿ السياؽ ، 

كفكر خطر ؛ ألنَّو يؤدم إلى إلغاء الداللة المكضكعة لؤللفاظ التي  ـه كىٍ 
أثبتتيا كتب المعاجـ المغكية ، كفي ذلؾ ىدـ لمغة العربية ؛ ألفَّ ىذه المغة قد 

نت في ىذه المعاجـ ، ك  فظت كديكّْ نَّو ال بد مف أف تككف ىناؾ لممفردات ألحي
                                                 

(
ٔ

 .2ٖٖ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 . 2ٗٔ/ٖ( عّذث اٌذفاظ 
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ال حدثت  ثكابت داللية حاسمة ، ال يصح بحجة السياؽ التجاكز عمييا ؛ كا 
الفكضى كضاعت المعايير ؛ ألفَّ السياؽ كاد فسيح مفتكح ال حدكد لو ، ال 
يمكف ضبطو إالَّ بالرجكع إلى ىذه الثكابت ؛ فإذا ربطنا داللة المفظ بو فحسب 

ت كؿ لفظ بما ال يمكف التحكـ عمى حصرىا في عدد معيف ، ، تعددت دالال
كالختمفت معانييا بيف سياؽ كسياؽ ، كما حصؿ ىذا في كتب الكجكه ، كفي 

 كتب حركؼ المعاني . 

لذلؾ أقكؿ إفَّ الداللة المكضكعة لؤللفاظ كما أثبتتيا المعاجـ ال 
كما ذكرتي ي عنيا في أم سياؽ كاف كردت فيو ؛ ألفَّ السياؽ يصح التخمٌ 
فقط عمى ال يمنح أمَّ لفظ كاف أية داللة كانت ، بؿ دكره مقتصر غير مرة 

ككف في ، كىذا ال ي  في المفظ ، كضعنا كاستعماالن تعييف داللة مكجكدة أصبلن 
انيو معركفة ، حتى إفَّ معحقيقة في المفظ المشترؾ  كؿ لفظ ، بؿ ال يككف إالٌ 

 مسبىقنا قبؿ التعرؼ إلييا مف خبلؿ السياؽ
كالمعركؼ أفَّ كؿ سياؽ مف الكبلـ ال بد مف أف يككف مؤلفنا مف عدد 
مػػػػف األحػػػػػرؼ كالتراكيػػػػػب كالجمػػػػػؿ كلكػػػػػؿ منيػػػػا داللتػػػػػو المسػػػػػتقمة ، ينػػػػػتج مػػػػػف 
اجتماعيا كنظميا حسب أسمكب مؤلفيا داللة كاحدة مكحدة تمثؿ داللة السياؽ 

، أم : أفَّ لػػو فػػي المغػػة  ةالمكضػػكعبداللتػػو كػػؿ لفػػظ كحػػرؼ فيػػو  مػػع احتفػػاظ
لمسػػياؽ معنػػاه العػػاـ ، كلكػػؿ لفػػظ فيػػو معنػػاه الخػػاص بػػو ، ككجػػكه كتػػب الكجػػكه 
مبنية حسب ادعاء أصحابيا أنَّيػا مسػتنبطة مػف السػياؽ كمسػتندة إليػو كأنَّػو قػد 

ر أنَّػػػو لػػػـ نظػػػائتيعيػػػرّْؼ إلييػػػا مػػػف خبللػػػو ، كقػػػد ثبػػػت فػػػي كتػػػابي : ال كجػػػكه كال 
األكجػػو الحقيقيػػة التػػي قػػد ال تتجػػاكز أكثػػر مػػف بضػػعة  يسػػتنبط مػػف السػػياؽ إالٌ 

ػا مػ ا عػدا ألفػاظ مػف بػيف مئػات األلفػاظ التػي اشػتممٍت عمييػا كتػب الكجػكه  ، أمَّ
كمػػػف ىػػػذه ،  قػػػد اختمقكىػػػا بطرائػػػؽ عديػػػدة مختمفػػػةىػػػذه األلفػػػاظ فػػػإفَّ كجكىيػػػا 

ثمتيػػا مػػا كػػاف مػػف كجػػكه األلفػػاظ مػػف أم الطرائػػؽ جعػػؿ المفػػظ بمعػػاني السػػياؽ ،
  اآلتية .
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قػػػاؿ الفيركزآبػػػادم : ))بصػػػيرة فػػػي االثنػػػيف ، كىػػػك اسػػػـ االثنػػػيف : -ٔ
كقػػد كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى عشػػرة ...  لمعػػدد الكػػائف بػػيف الكاحػػد كالػػثبلث

 أكجو : 
فىًإف كيفَّ ًنسىاء فىٍكؽى األكؿ : بمعنى الكارثات مف البنات : )

 {ُُ(}النساء : اٍثنىتىٍيفً 
فىًإف كىانىتىا الثاني : بمعنى الكبللة مف اإلخكة كاألخكات : )

 {ُٕٔ(}النساء : اٍثنىتىٍيفً 
ًمفى الثالث : بمعنى النعـ مف الحيكانات : ) ٍأًف اٍثنىٍيًف كى مّْفى الضَّ

ًمفى اٍلبىقىًر اٍثنىٍيفً {)ُّْ(}األنعاـ : اٍلمىٍعزً  ًمفى اإًلٍبًؿ اٍثنىٍيًف كى   {ُْْعاـ : (}األنكى
الى تىتًَّخذيكٍا ًإلػيىٍيًف الرابع : بمعنى النيي عف اعتقاد تثنية إلييف : )

 {ُٓ(}النحؿ : اٍثنىٍيفً 
الخامس : بمعنى الجمع بيف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ، 

ا ًفي اٍلغىارً كالصديؽ في حاالت الخمكات : )  {َْ(}التكبة : ثىاًنيى اٍثنىٍيًف ًإٍذ ىيمى
اٍثنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ي تقرير شرع األحكاـ بشاىديف عدليف : )السادس : ف

ـٍ  نكي  {َُٔ(}المائدة : مّْ
السابع : في اإلشارة إلى األعيف التي انفجرت مف الحجر ساعة 

ٍينان إظيار المعجزة  : ) رىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى  {َٔ(}البقرة :فىانفىجى
ـي اٍثنىتىٍي عىٍشرىةى : )الثامف : تفريؽ قـك مكسى عمى عدة أسباط  قىطٍَّعنىاىي كى

 {َُٔ(}األعراؼ : أىٍسبىاطنا أيمىمنا
بىعىٍثنىا ًمنييـي التاسع : بىٍعثي بني إسرائيؿ الذيف ساركا نحك العمالقة : ) كى

 {ُِ(}المائدة : اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا
ًو اٍثنىا ًإفَّ ًعدَّةى الشُّييكًر ًعندى المٌ العاشر : عدد األشير في العاـ : )

                                                              (ُ){((ّٔ(}التكبة : عىشىرى شىٍيرنا
                                                 

(
ٔ

 .4٘-4ٗ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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العدد )اثنيف( ك)اثنتيف( معركؼ معناه ، كقد عرَّفو الفيركزآبادم 
بقكلو : ))كىك اسـ لمعدد الكائف بيف الكاحد كالثبلث(( فيذه ىي داللتو أينما 

لكريـ ، أمَّا الكجكه العشرة التي ذكرىا الفيركزآبادم ىي كما كرد  في القرآف ا
أك معاني معدكده ،  يمعانإمَّا ترل ليست معاني العدد )اثنيف( بؿ ىي 
 مكاضيع اآليات التي كرد فييا لفظ العدد .

قاؿ الفيركزآبادم : ))كاألربع : اسـ لمعدد األربع واألربعوف : -ٕ
كاألربع كاألربعكف كرد في ...  عف الخمسالذم يزيد عمى الثبلث ، كينقص 

 .التنزيؿ عمى اثني عشر كجينا 
ـٍ تىرىبُّصي األكؿ : بياف تربص مدة اإليبلء : ) لّْمًَّذيفى ييٍؤليكفى ًمف نّْسىآًئًي

 {ِِٔ(}البقرة : أىٍربىعىًة أىٍشييرو 
بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىشٍ الثاني : بياف عدة الكفاة : ) ييرو يىتىرى

 {ِّْ(}البقرة : كىعىٍشرنا
ٍذ أىٍربىعىةن مّْفى الطٍَّيرً الثالث : إظيار معجزة الخميؿ : ) (}البقرة : قىاؿى فىخي

َِٔ} 
ـه الرابع : بياف أشير الحـر : ) ري  {ّٔ(}التكبة : ًمٍنيىا أىٍربىعىةه حي

مىٍيًيفَّ أىٍربىعةن تمييد قاعدة الزناة : )الخامس :  فىاٍستىٍشًيديكٍا عى
ـٍ  نكي  {ُٓ(}النساء : مّْ

ـٍ أىٍربىعي شىيىادىاتو السادس : بياف حكـ المعاف : ) ًدًى فىشىيىادىةي أىحى
 {ٔ(}النكر : ًبالمَّوً 

ٍنيىا اٍلعىذىابى السابع : لدرء العذاب كالعقكبة عف المبلعنة : ) يىٍدرىأي عى كى
 {ٖ(}النكر : أىٍف تىٍشيىدى أىٍربىعى شىيىادىاتو ًبالمَّوً 

مىٍيًو ًبأىٍربىعىًة لتيديد الخائضيف في قصة اإلفؾ : )الثامف :  اؤيكا عى لىٍكال جى
 {ُّ(}النكر : شييىدىاء
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مىى أىٍربىعو التاسع : بياف ًخمقة الحيكاف : ) ًمٍنييـ مَّف يىٍمًشي عى (}النكر : كى
ْٓ} 

قىدَّرى ًفييىا أىٍقكىاتىيىا ًفي أىٍربىعىةً العاشر : بياف تقدير األقكات كاألكقات : )  كى
 {َُ(}فصمت : أىيَّاـو 

بىمىغى أىٍربىًعيفى الحادم عشر : األربعكف لبياف سف التكبة كالشكر : ) كى
 {ُٓ(}األحقاؼ : سىنىةن 

بىمىغى أىٍربىًعيفى سىنىةن الثاني عشر : ميقات مكسى : ) (}األعراؼ : كى
ُِْ))}(ُ)  

أىذه معاني العدديف األربع كاألربعيف أـ ىي معاني مكاضيع اآليات 
ىذيف العدديف الخمس  محؿَّ  لك حؿَّ  التي كرد فييا ىذاف العدداف ؟! أكى 

عدديف آخريف  كأمٌ ، كالخمسكف ، أك الست كالستكف ، أك السبع كالسبعكف 
 عشر نفسيا كجكىنا ليما بالقدر نفسو ؟!  ما صح أف تككف ىذه المعاني االثناأ

 لمبعث ثمانية أكجو : ذكر أىؿ الكجكهالبعث : -ٖ

ـٍ األكؿ  ـٍ لىعىمَّكي ٍكًتكي : اإلحياء ، كقكلو تعالى : )ثيَـّ بىعىٍثنىاكيـ مّْف بىٍعًد مى
(}البقرة :  كفى  {ٔٓتىٍشكيري

الثاني : التبييف ، أك النصب كالبياف ، أك التعييف ، كقكلو تعالى : 
ًمكنا(}البقرة ـٍ طىاليكتى مى ـٍ نىًبيُّييـٍ ًإفَّ الٌموى قىٍد بىعىثى لىكي قىاؿى لىيي { كالمعنى : ِْٕ:  )كى

قد عيَّف كنصبى كبيَّفى مكضعو ، كقكلو تعالى : )قىاليكٍا ًلنىًبيٍّ لَّييـي اٍبعىٍث لىنىا 
ًمكنا(}البقرة :   { ِْٔمى

كىمنا  الثالث : بمعنى نىٍصبي القيّْـ كالحاكـ ، كقكلو تعالى : )فىاٍبعىثيكٍا حى
كىمنا مٍّْف أىٍىًميىا(}النساء :  ٍف أىٍىًمًو كىحى  { ّٓمّْ

                                                 

(
ٔ

 . 42-4ٙ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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ـٍ ًعبىادنا لَّنىا أيٍكًلي بىٍأسو  مىٍيكي الرابع : التسمط : ، كقكلو تعالى : )بىعىٍثنىا عى
(}اإلسراء :   {ٓشىًديدو

الخامس : النشكر مف القبكر إلى الحشر ، كقكلو تعالى : )قىاليكا يىا 
ٍيمىنىا مىف بىعىثىنىا ًمف مٍَّرقىًدنىا(}اإلسراء :  عىثي مىف ًفي { )كىأىفَّ المَّوى يىبٍ ِٓكى

 {                                                                  ٕاٍلقيبيكًر(}الحج : 
السادس: اإللياـ ، كقكلو تعالى : )فىبىعىثى الٌموي غيرىابنا يىٍبحىثي ًفي 

 { يعني : فأليـ ا غرابناُّاألىٍرًض(}األنعاـ : 
ؿه  السابع : اإلحياء في الدنيا : )ثيَـّ  ى أىجى ـٍ ًفيًو ًلييٍقضى يىٍبعىثيكي

 {َٔمُّسىمِّى(}األنعاـ : 
الثامف : إرساؿ الرسكؿ ، كقكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي األمّْيّْيفى 

(}الجمعة :  ـٍ ٍنيي  ( ُ){ِرىسيكالن مّْ
البعث يعني البعث أينما كرد في كتاب ا أٌما األكجو المنسكبة إليو 

 طريقتيف : ختيًمقت بفمختمىقة ، كقد ا
جعمكا البعث في الكجو األكلى : جعؿ المفظ بمعاني السياؽ : فقد 

الثاني بعدة معاف ىي : التبييف ، أك النصب كالبياف ، أك التعييف ، في قكلو 
ًمكنا( كقكلو تعالى :  ـٍ طىاليكتى مى ـٍ نىًبيُّييـٍ ًإفَّ الٌموى قىٍد بىعىثى لىكي قىاؿى لىيي تعالى : )كى

كمف الكاضح أٌف ىذه المعاني ىي معاني  )قىاليكٍا ًلنىًبيٍّ لَّييـي اٍبعىٍث لىنىا مىًمكنا(
لكجو إذا تعددت معانيو دخؿ السياؽ ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإٌف ا

في باب التفسير ال في باب الكجكه ، كما أنَّو لكؿ مف البياف ، كالتبييف ، 
الخاص بو الذم يختمؼ عف معنى  كالنصب ، كالتعييف ، معناه كتعريفو

                                                 

 ُُٖ-ُُٕكالكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص  َُِ-ُُٗ( كجػػكه القػػرآف لمحيػػرم ص  ُ)
 . ُِٓ-ُِْ/ِكبصائر ذكم التمييز 
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البعث كتعريفو ، فيذا الكجو مف ىذا الجانب ال معنى لو ؛ لذلؾ لـ أجد في 
 كتب التفسير مف فسَّر البعث بيذه المعاني ، بؿ أبقكا البعث عمى معناه 

كجعمكا البعث في الكجو الثالث  بمعنى : نىٍصبي القيّْـ كالحاكـ ، في 
ٍف أىٍىًميىا( كىذا الكجو كما ترل قكلو تعالى : )فىاٍبعىثيك  كىمنا مّْ ٍف أىٍىًمًو كىحى كىمنا مّْ ٍا حى

كىـ ال لفظ البعث ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير  ىك ما يدؿُّ عميو لفظ الحى
 مف ذكر ىذا الكجو ، بؿ أبقكا البعث عمى معناه  

عمكا البعث في الكجو الرابع بمعنى : التسمط ، في قكلو تعالى :  كجى
( كالبعث ىنا ىك البعث بعينو ، أمَّا  ـٍ ًعبىادنا لَّنىا أيٍكًلي بىٍأسو شىًديدو مىٍيكي )بىعىٍثنىا عى
( المتعمؽ بو ، ك)عمى( تفيد االستعبلء عمى  ـٍ مىٍيكي التسميط فيك متأتٍّ مف )عى
الشيء ، كعكسيا في نحك ىذه المكاضع البلـ التي تفيد الممؾ ؛ لذلؾ يقاؿ : 

، فمما كاف السياؽ ىنا سياؽ نقمة كعقاب كعذاب عدَّل  يكـ لؾ كيكـ عميؾ
البعث بػ)عمى( فإذا كاف سياؽ نعمة كتفضؿ عدَّاه بالبلـ كما في قكلو 

ًمكنا(}البقرة :  ـٍ طىاليكتى مى قىاؿى لىييـٍ نىًبيُّييـٍ ًإفَّ الٌموى قىٍد بىعىثى لىكي { ِْٕتعالى : )كى
( كىذا مف التحريؼ { فالتسميط ليس داللة )بىعىٍثنىا( بؿ ِْٕ} ـٍ مىٍيكي ىك داللة )عى

 الظاىر ، كىك عدـ جعؿ المفظ بداللتو بؿ بداللة  ما تعمَّؽ بو
جعؿ أىؿ الكجكه البعث الثانية : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو : فقد 

في الكجو األكؿ ، كفي الكجو السابع ، بمعنى اإلحياء في قكلو تعالى : )ثيَـّ 
ـٍ ًفيًو ًلييٍقضىى  بىعىٍثنىاكيـ مّْف بىٍعدً  ( كقكلو تعالى : )ثيَـّ يىٍبعىثيكي كفى ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمَّكي ٍكًتكي مى

ؿه مُّسىمِّى(}األنعاـ :   {َٔأىجى
قاؿ ابف فارس : ))الباء كالعيف كالثاء أصؿ كاحد ،  البعث واإلحياء :

ة ك))أصؿ البعث إثار  (ُ) كىك اإلثارة ، كيقاؿ : بعثتي الناقة : إذا أثرتيا((
الشيء كتكجييو ، يقاؿ بعثتو فانبعث ، كيختمؼ البعث بحسب اختبلؼ ما 

                                                 

 ََُ( مقاييس المغة ص  ُ)
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مّْؽ بو ، فبعثتي البعير : أثرتو كسيَّرتو ، كقكلو تعالى : )كىاٍلمىٍكتىى يىٍبعىثيييـي  عي
كقكلو عز كجؿ : ...{ أم : يخرجيـ كيسيّْرىـ إلى القيامةّٔالٌموي(}األنعاـ : 

 (ُ) { أم : قيَّضو((ُّثي ًفي األىٍرًض(}األنعاـ : )فىبىعىثى الٌموي غيرىابنا يىٍبحى 
فالبعث غير اإلحياء  ، فقكلؾ : أحيا ا الشيءى ، يعني : أنَّو جعؿ 
الحياة تدبُّ فيو ، كقكلؾ : بعثى اي الشيءى ، يعنى أثاره كحرَّكو بعد أف كاف 

ٍثنىاكيـ مّْف بىٍعًد جامدنا ساكننا ال يتحرؾ ؛ لذلؾ فالبعث في قكلو تعالى : )ثيَـّ بىعى 
())أصمو اإلثارة(( كفى ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمَّكي ٍكًتكي مى
كالدليؿ عمى أفَّ اإلحياء ال يعني  (ِ) 

البعث أنَّو ال يصح أف يقع مكقعو كيؤدم معناه في كثير مف التراكيب ، 
بَّ  ـٍ رىسيكالن كقكلو تعالى : )رى (}البقرة :  نىا كىاٍبعىٍث ًفيًي ٍنييـٍ { كقكلو تعالى : ُِٗمّْ

بىعىٍثنىا ًمنييـي اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا(}المائدة :  ذى الٌموي ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىآًئيؿى كى لىقىٍد أىخى )كى
ـٍ ُِ ـٍ عىذىابنا مّْف فىٍكًقكي مىٍيكي مىى أىف يىٍبعىثى عى { { كقكلو تعالى : )قيٍؿ ىيكى اٍلقىاًدري عى

(}األنعاـ : أىٍك ًمف تىحٍ  ـٍ ًمكي  { ًٔٔت أىٍرجي
كجعمكا البعث في الكجو الخامس بمعنى : النشكر : البعث والنشور 

ٍيمىنىا مىف بىعىثىنىا ًمف مٍَّرقىًدنىا(  مف القبكر إلى الحشر في قكلو تعالى : )قىاليكا يىا كى
: ))نشرتي الثكب كقكلو تعالى :  )كىأىفَّ المَّوى يىٍبعىثي مىف ًفي اٍلقيبيكًر( قاؿ الخميؿ 

كقاؿ ابف فارس : ))النكف كالشيف كالراء أصؿ صحيح (ٖ) كالكتاب : بسطتيو((
 (ْ)كمنو : نشرتي الكتاب : خبلؼ طكيتو((...يدؿي عمى فتح شيء كتشعبو

كقيؿ : نشركا ...كقاؿ الراغب : ))كانتشار الناس : تصرفيـ في الحاجات
                                                 

كبصػػػػائر ذكم التمييػػػػز  َِٓ/ُكينظػػػػر : عمػػػدة الحفػػػػاظ لمحمبػػػي  ٖٓ( المفػػػردات ص  ُ)
ِ/ُِْ-ُِٓ 

 ّٓ( مدارؾ التنزيؿ ص  ِ)

 . ٗٓٗ( العيف ص  ّ)

 ٖٗٗييس المغة ص ( مقا ْ)
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نشر في األصؿ : بسط الشيء كقاؿ ابف الجكزم :  ))ال (ُ)بمعنى انتشركا((
كمدُّه ، كنقيضو : الطيُّ ،  كيستعار في مكاضع تدؿ عمييا القرينة ، فيقاؿ : 
 (ٕ)نشر ا المكتى ، أم : أحياىـ ، كانتشر الناس في حكائجيـ : تفرقكا((

كالنىٍشري : القكـ المتفرقكف الذيف ال يجمعيـ رئيس، كجاء القكـ نىٍشرنا ، أم : 
كقاؿ العسكرم ))في الفرؽ بيف (ٖ)نتشرت األبؿ كالغنـ : تفرَّقتٍ متفرقيف ، كا

البعث كالنشكر أفَّ بعث الخمؽ اسـ إلخراجيـ مف قبكرىـ إلى المكقؼ ، 
كالنشكر اسـ لظيكر المبعكثيف كظيكر أعماليـ لمخبلئؽ ، كمنو قكلؾ : 

أنَّو قيؿ : أنشر ا المكتى ،  اسمؾ ، كنشرتي فضيمة فبلف ، إالٌ نشرتي 
 (ْ)باأللؼ ، كنشرتي الفضيمة كالثكب لمفرؽ بيف المعنييف((

خراجيـ منيا ،  قامتيـ كا  فبعث الناس مف قبكرىـ يعني إثارتيـ كا 
كنشرىـ يعني جعميـ ينتشركف في األرض بعد بعثيـ ، كيتفرقكف فييا حتى 

، فالفرؽ بينيما ظاىر  يجمعيـ مكقؼ الحشر ؛ لتينشىر فيو صحائؼ أعماليـ
 ، فجعؿ البعث بمعنى النشكر تحريؼ ظاىر 

كجعمكا البعث في الكجو السادس بمعنى : اإللياـ ،  البعث واإللياـ :
في قكلو تعالى : )فىبىعىثى الٌموي غيرىابنا يىٍبحىثي ًفي األىٍرًض( لك قيؿ : أليـى ا 

ىك المعنى المراد ، غرابنا يبحث في األرض ، ألفاد ، لكف اإللياـ ليس 
كالدليؿ عمى ذلؾ أنَّو إذا أفاد أف يقع مكقعو في ىذا التركيب لـ يفد أف يقع 
ا أنَّو لك أراده الستعمؿ  مكقعو في التراكيب األخرل ، كالدليؿ عمى ذلؾ أيضن

مىا سىكَّاىىا } نىٍفسو كى { فىأىٍليىمىيىا فيجيكرىىىا ٕلفظو ، كما استعممو في قكلو تعالى : )كى
                                                 

 ُٓٓ( المفردات ص  ُ)

 .ِِٖ( نزىة األعيف ص  ِ)

 . ِٕٓ-ِٔٓ/ُْ( ينظر : لساف العرب  ّ)

 ََّ( الفركؽ المغكية ص  ْ)
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{ أك الستعمؿ لفظ اإليحاء ، كما جاء ىذا في قكلو ٖ-ٕتىٍقكىاىىا(}الشمس : كى 
ًر  ًمفى الشَّجى بُّؾى ًإلىى النٍَّحًؿ أىًف اتًَّخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى تعالى : )كىأىٍكحىى رى

(}النحؿ :  ًممَّا يىٍعًرشيكفى { فجعؿ البعث بمعنى اإللياـ تحريؼ لداللتو ؛ ٖٔكى
المفظ نفسو ، فالبعث غير اإللياـ ،  طابؽ معنى المفظ القرآني إالٌ ألنَّو ال ي

كجعؿ البعث بمعنى اإللياـ ييعدُّ تحريفنا لداللة المفظ في باب الكجكه ، كال ييعدُّ 
تحريفنا إذا قيؿ بو في باب التفسير ؛ لما ذكرناه في المقدمة ، كغير مرة  في 

ظ عمى ىذا الكتاب ، كمف المعمـك أفَّ أىؿ المغة كالتفسير إمَّا أف يبقكا المف
مَّا أف  معناه عندما يجدكف أفَّ معناه معركؼ كمفيـك ال يحتاج إلى تفسير ، كا 
يفسركه بأقرب المعاني إليو ، كىذا ما كجدتو في ىذا الكجو ، فقد أبقى أكثرىـ 
البعث عمى بابو ، كلمَّا أراد بعضيـ أف يفسره ، لـ يفسره بالكجو الذم قاؿ بو 

 ) في ))قكلو عز كجؿ : )فىبىعىثى الٌموي غيرىابنا أىؿ الكجكه ، بؿ بجعؿ )بىعىثى
 (ِ) كبمعنى : ))قيَّضو كيسَّره(( (ُ) يىٍبحىثي ًفي األىٍرًض( بمعنى : ))قيَّضو((

كقاؿ الطبرم : ))كلـ يٍدًر ما يصنع بأخيو المقتكؿ ، فذكر أنَّو كاف يحممو 
في مكتى خمقو فأحبَّ ا تعريفو السنَّة  (ّ)عمى عاتقو حيننا حتى أراحت جيفتو

كقاؿ القرطبي :  (ْ)فقيَّض لو الغيرابىيًف المذيف كصؼ صفتيما في كتابو((
))كقاؿ قكـ : كاف قابيؿ يعمـ الدفف ، كلكف ترؾ أخاه بالعراء استخفافنا بو ، 
ٍيمىتىا  فبعث ا غرابنا يبحث التراب عمى ىابيؿ ليدفنو ، فقاؿ عند ذلؾ )يىا كى

                                                 

  ٖٓ( المفردات ص  ُ)

  َِٓ/ُ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ِ)

 ( يعني : تغيرت رائحتو  ّ)

  ِّٕ-ِّٔ/ٔ( جامع البياف  ْ)
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ٍزتي أىٍف أىكيكفى مً  ( أىعىجى ٍثؿى ىىػذىا اٍلغيرىاًب فىأيكىاًرمى سىٍكءةى أىًخي فىأىٍصبىحى ًمفى النَّاًدًميفى
  (ُ)حيث رأل إكراـ ا ىابيؿ بأف قيَّض لو الغراب حتى كاراه((

كفي تفسير اآلية مف الركايات ما ييستبعىد فييا معنى اإللياـ ، قاؿ 
مو ليخفيو إلى كقت القرطبي : ))كقيؿ : إفَّ الغراب بحثى األرضى عمى طيعٍ 

الحاجة ؛ ألنَّو مف عادة الغراب فعؿ ذلؾ ، فتنبو قابيؿ بذلؾ عمى مكاراة 
))كقاؿ الضحاؾ عف ابف عباس : مكث يحمؿ أخاه في جراب  (ِ)أخيو((

عمى عاتقو سنة ، حتى بعث ا الغرابىيًف فرآىما يبحثاف ، فقاؿ : )قىاؿى يىا 
ٍزتي أىٍف أىكيكفى  ٍيمىتىا أىعىجى ًمٍثؿى ىىػذىا اٍلغيرىاًب فىأيكىاًرمى سىٍكءةى أىًخي فىأىٍصبىحى ًمفى كى

(}المائدة :   (ّ) { فدفف أخاه((ُّالنَّاًدًميفى
كلك أمعٌنا النظر في تفسير اآلية لتبيَّف أفَّ الذم يكافقيا ىك معنى 
البعث ال معنى اإللياـ ؛ ألفَّ المراد بعث الغراب ، إثارتو في مكاف ما ، ثـ 

و إلى مكضع الجريمة ، قاؿ ابف فارس : ))البلـ كالياء كالميـ أصؿ تكجيي
صحيح يدؿُّ عمى ابتبلع شيء ، ثـ يقاس عميو ، تقكؿ العرب : التيـ 
كع  الشيءى : التقمو ، كمف ىذا الباب : اإللياـ ، كأنَّو شيء أيلقيى في الرُّ

مىا سىكَّ  نىٍفسو كى { فىأىٍليىمىيىا ٕاىىا })يعني الركح( فالتيمو ، قاؿ ا تعالى : )كى
تىٍقكىاىىا(}الشمس :  كرىىىا كى فيذا ىك معنى اإللياـ ، كتقدـ تعريؼ  (ْ){((ٖ-ٕفيجي

البعث بأنَّو يعني إثارة الشيء كتحريكو كتكجييو ، فالفرؽ بينيما ظاىر ، 
 فجعؿ البعث بمعنى اإللياـ تحريؼ ظاىر لغة كتفسيرنا 

                                                 

 َُُ/ٔ( الجامع ألحكاـ القرآف   ُ)

 ََُ/ٔ( الجامع ألحكاـ القرآف  ِ)

 ٓٔ/ّ( تفسير القرآف العظيـ البف كثير  ّ)

 ْْٕكينظر : المفردات ص  ِِٖ( مقاييس المغة ص  ْ)
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دفع أىؿ الكجكه اإلى أف يجعمكا لفظنا ككثيرنا ما أقرأ أك أسمع أفَّ الذم 
(  السياؽ يقتضيو ، كىذا يعني مثبلن  بمعنى لفظ آخر ككف أفَّ استعماؿ )بىعىثى
مخالؼ لمسياؽ ، )فىبىعىثى الٌموي غيرىابنا يىٍبحىثي ًفي األىٍرًض( في قكلو تعالى : 

االدعاء كلجعمو مكافقنا لو ، اقتضى جعمو بتقدير : أليـ ا غرابنا ، كىـ بيذا 
كالتقدير قد طعنكا بمغة القرآف ، بؿ اتيمكه بالمحف مف حيث ال يشعركف ، 

 كىذا ما ينطبؽ عمى كؿ كجو قاؿ بو أىؿ الكجكه .
كجعمكا البعث في الكجو الثامف بمعنى : إرساؿ البعث واإلرساؿ : 

(                                                                                                                      الرسكؿ ، في قكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي األمّْيّْيفى رىسيكالن مّْ                                                                                                                                                                                                                                                       ٍنييـٍ
قاؿ ابف فارس : ))الراء كالسيف كالبلـ أصؿ كاحد مطرد يدؿُّ عمى 
ٍسمة ال تكمفؾ سياقنا(( االنبعاث كاالمتداد ، فالرٍَّسؿي : السير السيؿ ، كناقة رى
(ُ) 

كقاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف  (ِ) ك))أصؿ الرٍّْسؿ : االنبعاث عمى التيؤىدىة((
و دكنؾ  البعث كاإلرساؿ ، أنَّو يجكز أف يبعث الرجؿ إلى اآلخر لحاجة تخصُّ
كدكف المبعكث إليو ، كالصبي تبعثو إلى المكتب فتقكؿ : بعثتو ، كال تقكؿ : 

 (ّ) الة ، كما يجرم مجراىا((أرسمتو ؛ ألفى اإلرساؿ ال يككف إالَّ برس
رساليـ ، أفَّ بعثيـ  يككف  كأرل أفَّ الفرؽ بيف بعث الرسؿ كا 
بتقييضيـ كتييئتيـ لمناس مف الكاقع الذم يعيشكف فيو ، إلثبات أفَّ ىذا 
المبعكث ليس بدعنا عمييـ ، كأفَّ طبيعتو ال تخالؼ طبيعتيـ ، لمتعبير عف أفَّ 

ًنع ت مف كاقع البشر ، فتككف قابمة لمتطبيؽ ، الرسالة التي جاؤكا بيا صي
كصالحة ليـ ، أمَّا اإلرساؿ فمعناه أفَّ أمره صادر مف السماء ، فيستعمؿ 
لفظو لمداللة عمى أنَّو أمر رباني ، كأفَّ الرسكؿ ال دخؿ لو فيما أرسؿ بو  ، 

                                                 

 ّّٓ-ّّْ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ٗٔ/ّكبصائر ذكم التمييز  َٗ/ِكينظر : عمدة الحفاظ  َِِ( المفردات ص  ِ)

 ِٗٗكؽ المغكية ص ( الفر  ّ)
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أم : أفَّ رسالتو ربانية سماكية ، فكؿ نبي كرسكؿ ىك مبعكث مف األرض ، 
سؿ أمره مف السماء ، كجاء الجمع بيف أمرم ىاتيف الصفتيف في قكلو كىك مر 

( كما جاء في الكجو الثامف ،  ـٍ ٍنيي يّْيفى رىسيكالن مّْ تعالى : )ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي األمّْ
( عمى  ( عمى األمر األكؿ ، كدؿَّ قكلو تعالى )رىسيكالن فدؿَّ قكلو تعالى )بىعىثى

 األمر الثاني .

ذكر الدامغاني كالفيركزآبادم لمجـر في القرآف الكريـ ستة :  الجـر-ٗ
 أكجو : 

األكؿ : المجرمكف بمعنى المشركيف ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى 
(}الزخرؼ :  اًلديكفى ـى خى يىنَّ  { ًْٕفي عىذىاًب جى

الثاني : الجـر بمعنى القكؿ بالقدر ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى 
(}القمر :  سيعيرو  { ًْٕفي ضىبلؿو كى

ٍينىاهي كىأىٍىمىوي ًإالَّ  الثالث : الجـر يعني المكاط ، كقكلو تعالى : )فىأىنجى
مىٍيًيـ مَّطى ّٖاٍمرىأىتىوي كىانىٍت ًمفى اٍلغىاًبًريفى } رنا فىانظيٍر كىٍيؼى كىافى عىاًقبىةي { كىأىٍمطىٍرنىا عى

(}األعراؼ :   {ّٖ-ِٖاٍلميٍجًرًميفى
يىا قىٍكـً  الرابع : الجـر يعني العداكة ، كقكلو تعالى : كقكلو تعالى : )كى

ـٍ ًشقىاًقي(}ىكد :  نَّكي { ))يعني : ال يحممنَّكـ عداكتي(( كما قاؿ ٖٗالى يىٍجًرمى
 (( كما قاؿ الفيركزآبادم الدامغاني ، ))ام : ال يحممٌنكـ خبلفي

ـٍ ًفي  ـى أىنَّيي رى الخامس : ال جـر ، يعني حقِّا ، كقكلو تعالى : )الى جى
(}ىكد :  كفى ـي األىٍخسىري  {ِِاآلًخرىًة ىي

السادس : الجـر بمعنى اإلثـ ، كقكلو تعالى : )فىعىمىيَّ ًإٍجرىاًمي كىأىنىٍا 
(}ىكد :  عميَّ آثامي ، كأنا برمء مما { يعني : ّٓبىًرمءه مّْمَّا تيٍجرىميكفى

 (ٔ)تأثمكف
                                                 

-ّٓٓ/ِكبصائر ذكم التمييػز  ُٓٔ-ُْٔ( ينظر : الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ُ)
ّٓٔ 
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قاؿ ابف فارس : ))الجيـ الراء كالميـ أصؿ كاحد ، يرجع إليو الفركع   
كالجرامة : ما سقط مف ...  ، قالجـر : القطع ، كيقاؿ لصراـ النخؿ الجراـ

ًرـ ـى : أم : كىسىبى ؛ ألفَّ الذم يحكزه ...  التمر إذا جي رى كما يرد إليو قكليـ : جى
كالجـر كالجريمة : الذنب ، كىك مف األكؿ ؛ ألنَّو كٍسبه ، ...  أنَّو اقتطعوفك

كالكسب : اقتطاع ، كقالكا في قكليـ : ال جـر ، ىك مف قكليـ : جرمتي ، 
)) ...  كقاؿ الراغب : ))كأصؿ الجـر : قطع الثمرة مف الشجر(ٔ)أم : كسبتي

ه ، كال يكاد يقاؿ في كأجـر : صار ذا جـر ، كاستعير ذلؾ لكؿ اكتساب مكرك 
 (ٕ) كمعنى جـر : كىسىبى أك جنى((...  عامة كبلميـ لمكيّْس المحمكد

جعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم المجرميف في الكجو األكؿ بمعنى 
( كىذا  اًلديكفى ـى خى يىنَّ المشركيف ، في قكلو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عىذىاًب جى

يما في القكؿ بو ؛ ألنَّيما إذا جعبل المجرميف ىنا كجو اعتباطي ، ال مسكّْغ ل
ـٍ يجعبله مثبلن بمعنى ال ـى لى بمعنى الكافريف ، أك الظالميف ، أك  مشركيف ، فًم

المستكبريف ، أك المضٌميف ، كنحكىـ كقد قرف القرآف الكريـ اإلجراـ بيذه 
ذا كاف مىف ىما مف أصحاب الكجكه جعبل  األصناؼ مف الناس ؟! كا 

ميف بمعنى المشركيف ، فقد جعميـ المفسركف بمعنى الكافريف ، قاؿ المجر 
 ) اًلديكفى ـى خى يىنَّ الطبرم في تفسير قكلو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عىذىاًب جى

كقاؿ ابف عطية : ))كالمجرمكف  (ٖ)))كىـ الذيف اجترمكا في الدنيا الكفر با((

                                                 

 ُِٔ( مقاييس المغة ص  ُ)

كبصػػػػػػائر ذكم التمييػػػػػػز  ُِِ/ُكينظػػػػػػر : عمػػػػػػدة الحفػػػػػػاظ  ٕٗ-ٔٗ( المفػػػػػػردات ص  ِ)
ِ/ّٓٔ 

  ُُٔ/ِٓ( جامع البياف  ّ)
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(  (ٔ) في ىذه اآلية الكفار(( كقاؿ ابف الجكزم ))قكلو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى
 (ٗ) )كالكفرة(( (ٖ)))كىـ الكفار(  (ٕ) يعني الكافريف((

ككاف المسكغ في جعميما الجـر في الكجو الثاني بمعنى القكؿ بالقدر 
( ىك أفَّ اآلية نزلت  سيعيرو ، في قكلو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي ضىبلؿو كى

ـ ، فػ))عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ : : جاءت قريش يختصمكف بسببي
( ركاه مسمـ(( سيعيرو في القدر ، فأنزؿ ا )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي ضىبلؿو كى
كىذا  (٘) 

:  در ، فمك أريد داللتيـ لقيؿ مثبلن ال يعني أفَّ الجـر في اآلية يعني القكؿ بالق
نَّ  ما أراد مف المجرميف المجرميف بعينيـ ، إفَّ القدرييف في ضبلؿ كسعر ، كا 

ألفَّ القرآف الكريـ ال يعني مىف نزلت بسببيـ اآلية فحسب ، بؿ كثيرنا ما يعـٌ 
الصفة ، لتشمؿ مف نزلت فييـ ، كفيمف كانكا عمى شاكمتيـ ، فيككف معنى 
اآلية : أفَّ المجرميف سكاء كانكا قدرييف أـ غيرىـ ىـ في ضبلؿ كسعر  

سبب نزكؿ اآلية ))عف عائشة رضي ا عنيا قالت : قاؿ رسكؿ كجاء في س
اىـ ا ا صمى ا عميو كسمـ : مجكس ىذه األمَّة القدرية الذيف سمٌ 

))) سيعيرو تعالى : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي ضىبلؿو كى
فػالضمير )ىـ( في سماىـ ،  (ٙ)

رميف ، أم : يبقى لفظ يعكد عمى القدرييف أم : أفَّ ا تعالى سماىـ بالمج
المجرميف عمى داللتو ، حتى لك ثبت أفَّ القرآف الكريـ عنى القدرييف خاصة 
، كمف دكف سكاىـ ، فيككف مراده مف استعمالو لمفظ اإلجراـ ، ىك التعبير 

                                                 

 ْٔ/ٓ( المحرر الكجيز  ُ)

 ُْْ/ٕ( زاد المسير  ِ)

  ٔٗ/ٓ( أنكار التنزيؿ  ّ)

 ّٕ/ٖ( البحر المحيط  ْ)

 ِْٓ( أسباب النزكؿ لمكاحدم ص  ٓ)

 ُِْ/ْ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ٔ)
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عف القدرييف بصفة اإلجراـ ال بصفة القدرية ، كىذه حقيقة بينتيا في الكجكه 
معككسة ، كىك أفَّ القرآف الكريـ لـ يسْـّ المجرميف المختمقة بطريقة الدراسة ال

نَّما سمَّى القدرييف بالمجرميف ؛  بالقدرييف كما فعؿ مىف ىما مف الكجكىييف ، كا 
لذلؾ لـ يقصر المفسركف المجرميف عمى القائميف بالقدرية ، بؿ جعمكىـ  بيذا 

عمى أفَّ المعنى ، كبمعنى الكافريف ، قاؿ ابف عطية : ))كأكثر المفسريف 
المجرميف ىنا يراد بيـ الكفار ، كقاؿ قكـ : المراد بالمجرميف القدرية الذيف 

أم : أٌف اإلنساف خالؽه  (ٔ) يقكلكف : إفَّ أفعاؿ العباد ليست بقدر مف ا((
 ألفعالو 

كجعبل الجـر في الكجو الثالث بمعنى المكاط في قكلو تعالى : 
مىٍيًيـ مَّطىرنا  ( كالمسكغ الذم استندا )كىأىٍمطىٍرنىا عى اًقبىةي اٍلميٍجًرًميفى فىانظيٍر كىٍيؼى كىافى عى

إليو في القكؿ بيذا الكجو ىك أفَّ اآلية تتضمف الحديث عف قكـ لكط 
كمصيرىـ ، كقد ذكرت مف قبؿ غير مرة أفى السياؽ ال يخمؽ لمفظ داللة ال 

رآني بحجة يدؿُّ عمييا بمفرده ، كأىؿ الكجكه عمدكا إلى تحريؼ المفظ الق
مف يريد تحريؼ  السياؽ ، كىذه طريقة سيمة يسيرة ، كىي في متناكؿ يد كؿٌ 

دالالت األلفاظ القرآنية كمقاصدىا فيمكف أف نتبعيا لتكسيع دائرة التحريؼ في 
 أفَّ المجرميف جاؤكا  شكاىد الجـر ، ذلؾ بأف ندعي مثبلن 

مَّنىابمعنى المضمّْ -ُ مىا أىضى  ًإالٌ  يف في قكلو تعالى : )كى
(}الشعراء  المضمكف  { كالتقدير : كما أضمنا إالٌ ٗٗ:  اٍلميٍجًرميكفى

كىانيكٍا قىٍكمنا -ِ كٍا كى كبمعنى المستكبريف في قكلو تعالى : )فىاٍستىٍكبىري
(}األعراؼ :   { كالتقدير : فاستكبركا ككانكا قكمنا مستكبريف ُّّمٍُّجًرًميفى

شاىد نفسو إلى السياؽ في البؿ أمكف تعدد أكجو التحريؼ باالستناد 
  ، فنجعؿ المجرميف مثبلن 

                                                 

 ُِِ/ٓ( المحرر الكجيز  ُ)
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مىى -ّ ـي ًممًَّف اٍفتىرىل عى بمعنى الظالميف في قكلو تعالى : )فىمىٍف أىٍظمى
(}يكنس :  { لقكلو )فىمىٍف ُٕالٌمًو كىًذبنا أىٍك كىذَّبى ًبآيىاًتًو ًإنَّوي الى ييٍفًمحي اٍلميٍجًرميكفى

ـي(  أىٍظمى
مىى الٌمًو كبمعنى المفتريف في ا-ْ لشاىد نفسو لقكلو )ًممًَّف اٍفتىرىل عى

 كىًذبنا(
ا ، لقكلو )أىٍك كىذَّبى ًبآيىاًتًو( -ٓ  كبمعنى المكذبيف في الشاىد نفسو أيضن

كالشاىد األخير دليؿ عمى أفَّ ربط المفردة القرآنية بالسياؽ ال يؤدم إلى 
ر التي يمكف  تحريؼ داللتيا فحسب ، بؿ إلى ضياعيا بيف الدالالت األيخى
 استنباطيا مف سياؽ الشاىد نفسو كبالقدر نفسو كبالطريقة نفسيا 

كجعبل الجـر في الكجو السادس بمعنى اإلثـ ، في قكلو تعالى : 
( قاؿ ابف فارس : ))اليمزة كالثاء كالميـ  )فىعىمىيَّ ًإٍجرىاًمي كىأىنىٍا بىًرمءه مّْمَّا تيٍجرىميكفى

كاإلثـ مشتؽ مف ذلؾ ؛ ألفَّ ...  ، كالتأخرتدؿ عمى أصؿ كاحد ، كىك البطء 
))كاإلثـ كاآلثاـ اسـ لؤلفعاؿ  (ٔ) ذا اإلثـ بطيء عف الخير ، متأخر عنو((

كقد تقدـ تعريؼ الجـر بأنَّو يعني اكتساب المكركه ،  (ٕ) المبطئة عف الثكاب((
 فبيف الجـر كاإلثـ فرؽ ظاىر ، فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر .

ية أخرل ، فإنَّو ال مسكغ ليما في تعييف ىذا ىذا مف جية كمف ج
الكجو ؛ ألنَّو كما جاز جعمو بمعنى اإلثـ جاز جعمو بمعنى مرادؼ آخر 
كالذنب ، كىذا ما جاء في التفسير ، قاؿ الطبرم في تفسير اآلية : ))ال 

كقاؿ الكاحدم في  (ٖ)ذ بذنبكـ((كال إثمي ، كال أيكاخى  تؤاٌخذكف بذنبي ،
م : إثـ إجرامي ، كعقكبة إجرامي فحذؼ المضاؼ ، كاإلجراـ تفسيرىا : ))أ

                                                 

  ِٕ( مقاييس المغة ص  ُ)

  ُْ( المفردات لمراغب ص  ِ)

 َْ/ُِ( جامع البياف  ّ)
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(  مف  معناه اكتساب السيئة ، يقاؿ : أجـر فيك مجـر )كىأىنىٍا بىًرمءه مّْمَّا تيٍجرىميكفى
كلى مف جٍعًؿ اإلجراـ بمعنى اإلثـ جعمو بمعنى كأى  (ٔ) الكفر ، كالتكذيب((

ألفَّ الشاىد ىك قكلو تعالى  : االفتراء ؛ ألفَّ السياؽ يدؿي عميو بكؿ كضكح ؛ 
(}ىكد :  ٍيتيوي فىعىمىيَّ ًإٍجرىاًمي كىأىنىٍا بىًرمءه مّْمَّا تيٍجرىميكفى ـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي قيٍؿ ًإًف اٍفتىرى )أى

{ كىذا ما جاء في التفسير ، قاؿ الزمخشرم في تفسير اآلية : ّٓ
ة إجرامي ، أم : افترائي ))كالمعنى : إف صحَّ كثبت أني افتريتو ، فعميَّ عقكب

)) ( مف إجرامكـ في إسناد االفتراء إليَّ ، كمعنى )مّْمَّا تيٍجرىميكفى
))أم : جـر  (ٕ)

( في التكذيب(( ذلؾ االختبلؽ ، إف كنتي فعمتي )كىأىنىٍا بىًرمءه مّْمَّا تيٍجرىميكفى
(ٖ) 

أنَّو يريد أف فتأمَّؿ أفَّ مف فسَّر اإلجراـ باالفتراء أك االختبلؽ قرف بينيما ، فك
يذكر بأفَّ المعنى : فعميَّ اجترامي االفتراء كاالختبلؽ ، كعميكـ اجترامكـ 
اإلعراض كالتكذيب ؛ ألفَّ اإلجراـ يعني : اكتساب السيئة ، أك اكتساب 

 المكركه 
كاإلشراؾ ، كالقدرية ، كالمكاط ، كاإلثـ ، معانييا معركفة ، كاإلجراـ 

اؿ كما جاء في المغة ، فداللتو غير داللة يعني اكتساب المكركه مف األعم
كؿ كجو مف ىذه األكجو الثبلثة ، فجعؿ اإلجراـ بمعانييا تحريؼ لمعناه في 

 المغة .
مىف يصح أف تطمىؽ عميو صفة  كالقرآف الكريـ أراد مف المجرميف كؿٌ 

اإلجراـ ، ككما عرفَّيا أىؿ المغة ، كىي صفة تنطبؽ عمى المشركيف ، كعمى 
، كعمى القدرية ، كعمى كؿ ممة ضالة خرجت عف ديف ا ، كما  الكافريف

 أكثرىا قديمنا كحديثنا ، كعمى كؿ مف عصى ا سبحانو ، فالمراد بيا في كؿٌ 
                                                 

 ِٕٓ/ِ( الكسيط  ُ)

 ْٔٗكينظر : مدارؾ التنزيؿ ص  ّٕٕ/ِ( الكشاؼ  ِ)

 ٕٕ/ْ( زاد المسير  ّ)
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شاىد مف شكاىد األكجو الثبلثة ، كفي كؿ مكضع عمـك معناىا ، كىك أفَّ 
حريؼ لداللة اإلجراـ يعني اكتساب المكركه ، فجعمو بمعاني األكجو المذككرة ت

عمكمو ، حتى لك صحَّ أنَّو أراد معنى المشركيف ، أك الكافريف ، أك قكؿ 
القدرية ، أك المكاط ، فإنَّو أرادىا بداللتو العامَّة ، ال بدالالتيـ الخاصة ، فقد 
مرَّ قكؿ الطبرم في تفسير شاىد الكجو األكؿ : )ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عىذىاًب 

اًلدي  ـى خى يىنَّ ( ))كىـ الذيف اجترمكا في الدنيا الكفر با(( بمعنى : الذيف جى كفى
كسبكا الكفر ، ككذلؾ يككف شاىد ىذا الكجو ليس بمعنى : إفَّ المشركيف في 
عذاب جينـ خالدكف ، بؿ ىك بمعنى : إفَّ الذيف اجترمكا اإلشراؾ في عذاب 

ًميفى ًفي ضىبلؿو جينـ خالدكف ، ككذلؾ شاىد الكجو الثاني : )ًإفَّ اٍلميٍجرً 
( ليس بمعنى : إفَّ القائميف بالقدرية في ضبلؿ كسعر ، بؿ ىك  سيعيرو كى
بمعنى : إفَّ الذيف اجترمكا القكؿ بالقدرية في ضبلؿ كسعر ، كشاىد الكجو 
( ليس بمعنى : فانظر كيؼ كاف  اًقبىةي اٍلميٍجًرًميفى الثالث : )فىانظيٍر كىٍيؼى كىافى عى

ك بمعنى : فانظر كيؼ كاف عاقبة الذيف اجترمكا عاقبة قكـ لكط ، بؿ ى
  ) المكاطة ، كشاىد الكجو السادس : )فىعىمىيَّ ًإٍجرىاًمي كىأىنىٍا بىًرمءه مّْمَّا تيٍجرىميكفى
ليس بمعنى : فعميَّ آثامي ، كأنا برمء مما تأثمكف ، بؿ ىك بمعنى : فعميَّ 

ثـ ، فيذا ىك المعنى ما اجترمتو مف اإلثـ ، كأنا برمء مما اجترمتـ مف اإل
المراد ، ىذا إف صحت ىذه األكجو ، فكؿ لفظ في القرآف ال يخرج عف داللتو 
، بؿ داللتو ىي المرادة في كؿ مكضع ، كليؤمف كؿ دارس لمقرآف الكريـ أفَّ 

و ، كقد قمتي مرارنا مف محمٌ  المفظ القرآني ال يعكّْض عنو لفظ آخر ، كيحؿٌ 
المفظ نفسو ، حتى إفَّ أىؿ المغة  ال يطابؽ معناه إالٌ مفظ القرآني قبؿ : إفَّ ال

لما عرَّفكا الجـر باكتساب المكركه ، فيـ ال يعنكف أفَّ اكتساب المكركه يعني 
نَّما عنكا أنَّو ييعدُّ أقرب المعاني إليو ، بؿ كجب أف تككف  اإلجراـ بعينو ، كا 

 ا أـ لـ يؤمنكا ىذه ىي الحقيقة ، صٌرحكا بيا أـ لـ يصرّْحكا ، آمنكا بي
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كجعبل الجـر في الكجو الرابع بمعنى العداكة ، في قكلو تعالى : 
ـٍ ًشقىاًقي( كتقدـ أفَّ الدامغاني جعؿ ىذا  نَّكي يىا قىٍكـً الى يىٍجًرمى كقكلو تعالى : )كى
الشاىد بتقدير ))ال يحممنَّكـ عداكتي(( كجعمو الفيركزآبادم بتقدير : ))ال 

( بمعنى يحممٌنكـ خبلفي(( كتأمَّ  ـٍ نَّكي ؿ أفَّ كبل التقديريف خبل مف جعؿ )يىٍجًرمى
العداكة ، فقد خبل التقدير الثاني مف لفظ العداكة ، كاألكؿ لـ يجعؿ : عداكتي 
( بمعنى :  ـٍ نَّكي نَّكيـ( بؿ جعمو معنىن لػ)ًشقىاًقي( فجعميما )يىٍجًرمى معنى لػ)يىٍجًرمى

يؼ لمفظ القرآني كتحريؼ لتقديره يحممنَّكـ ، تحريؼ ظاىر مركب ؛ ألنَّو تحر 
ـٍ ًشقىاًقي(  ، كقد قاؿ الفراء في تفسير ىذه اآلية : ))كقكلو تعالى : )الى يىٍجًرمىنَّكي

كقد  (ٔ) يقكؿ : ال تحممنَّكـ عداكتي أف يصيبكـ ، كقد يككف : ال تكسبنَّكـ((
ى التقدير كفسَّرىا ابف قتيبة كغيره بمعن (ٕ)فسَّرىا الطبرم بمعنى التقدير األكؿ

كجعؿ اإلجراـ بمعنى العداكة ، أك الحمؿ ، أك الكسب جائز في باب  (ٖ)الثاني
 التفسير ، كييعدُّ تحريفنا في باب الكجكه ؛ لما ذكرتيو في مقدمة الكتاب 

ـى ، في الكجو الخامس بمعنى : حقِّا ، في قكلو  رى كجعبل : ال جى
ـى أىنَّييـٍ ًفي اآلًخرىًة  رى ( جاء في الدر المصكف أفَّ تعالى : )الى جى كفى ـي األىٍخسىري ىي

( ))كيتمخص ذلؾ في خمسة أكجو :  ـى رى النحاة اختمفكا في قكلو تعالى : )الى جى
( كبينيتا عمى تركيبيما تركيب  أحدىا : أنَّيما ريكّْبتا مف )ال( النافية ك)جـر

 . خمسة عشر  ، كصار معناىما معنى فعؿ ، كىك )حؽَّ(
ـى( بمنزلة : ال رجؿى ، في ككف )ال( نافية  رى الكجو الثاني : أفَّ )ال جى
( اسميا مبني معيا عمى الفتح ، كىي كاسميا في محؿ رفع  ـى رى لمجنس ، ك)جى

                                                 

  ُّْ/ُ( معاني القرآف  ُ)

 ُِٓ/ُِ( ينظر : جامع البياف  ِ)

عرابػػػو  َِٖ( ينظػػػر : تفسػػػير غريػػػب القػػػرآف البػػػف قتيبػػػة ص  ّ) كمعػػػاني القػػػرآف الكػػػريـ كا 
 ٖٔٓ/ِكالكسيط في تفسير القرآف المجيد لمكاحدم  َٔ/ّلمزجاج 
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باالبتداء ، كما بعدىما خبر )ال( النافية ، كصار معناىا : ال محالة ، كال 
 .  بدَّ 

 ... في اآلخرةالتقدير : ال محالة في أنَّيـ ...  الثالث
لرابع : أفَّ )ال( نافية لكبلـ متقدـ تكمَّـ بو الكفرة ، فردَّ ا عمييـ ا

ـي(}القيامة :  ذلؾ بقكلو : ال ، كما تردى )ال( ىذه قبؿ القسـ في قكلو : )ال أيٍقًس
(}النساء : ُ بّْؾى الى ييٍؤًمنيكفى َـّ أتى بعدىا بجممة فعمية ، ٓٔ{ كقكلو : )فىبلى كىرى { ث

ـى فعؿ ماض معناه كسىبى  كىي ـى أفَّ ليـ كذا ، كجرى رى  . : جى
رىـ ،  الكجو الخامس : أفَّ معناىا : ال صدَّ  كال منعى ، كتككف جى

كاألصح مف ىذه األقكاؿ ، الرابع ، كىك قكؿ الزجاج : أفَّ  (ٔ) بمعنى القطع((
ـى ))معنى )ال( نفي لما ظنكا أنَّو ينفعيـ ، كأفَّ المعنى : ال ينفعيـ ذ لؾ ، جرى

 (ٕ)أنَّيـ في اآلخرة ىـ األخسركف ، أم : كسىبى ذلؾ الفعؿ ليـ الخسراف((
( أم :  كفى ـي األىٍخسىري ـٍ ًفي اآلًخرىًة ىي ـى أىنَّيي رى كىذا ما تبناه األزىرم كقاؿ : )))الى جى
ـى أىفَّ لىييـي اٍلنَّارى  رى  كىسىبى ليـ ذلؾ الفعؿ الخسراف ، ككذلؾ قكلو تعالى : )الى جى

(}النحؿ :  ـى ِٔكىأىنَّييـ مٍُّفرىطيكفى رى َـّ ابتدأ فقاؿ : جى { المعنى : ال ينفعيـ ذلؾ ، ث
إفكيـ ، ككىًذبيـ النار ، أم : كسب ليـ عذابيا ، كىذا مف أبيف ما قيؿ 

 (ٖ)فيو((
ؼ مف كممتيف ، أك أفَّ )حقنا( ىك معنى التركيب : ال جـر ، المؤلَّ 

حده في ىذا التركيب ، فجعمو بمعناه جممتيف ، كليس ىك معنى الجـر ك 
كصفكة ما تقدـ ذكره أفَّ )حقنا( الذم جعمو الدامغاني ،  تحريؼ ظاىر لداللتو 

                                                 

كمعػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء  ُّٕكينظػػػػر : العػػػػيف ص  َّْ-َّّ/ٔ( الػػػػدر المصػػػػكف   ُ)
عرابو لم َّ/ُِكجامع البياف لمطبرم  ِّٖ/ُ  ّٕ/ّزجاج كمعاني القرآف كا 

عرابو لمزجاج  ِ)  ّٖ-ّٕ/ّ( معاني القرآف كا 

 ٗٔٓ/ِكينظر : الكسيط في تفسير القرآف المجيد لمكاحدم  ٖٖٓ/ُ( تيذيب المغة  ّ)
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ـى( ىك أكالن كالفيركزآبادم كجينا لقك  رى : قكؿ مف خمسة أقكاؿ ،  لو تعالى : )الى جى
ة في فقصر معناه عمى أحدىا ، كعدـ اإلشارة إلى باقي األقكاؿ خيانة عممي

ير كتاب ا ، كثانينا : أفَّ )حقنا( ىك معنى التركيب : ال جـر ، المؤلؼ تفس
مف كممتيف ، أك جممتيف ، كليس ىك معنى الجـر كحده في ىذا التركيب ، 

 .فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر لداللتو 
، كىذا ىك : اكتساب السيئة ، أك اكتساب المكركه  فالجـر معناه 

معناه أينما كرد في كتاب ا ، أٌما األكجو المذككرة المنسكبة إليو فمختمقة 
 بجعمو بمعاني السياؽ . 

قػػػاؿ الػػػػدامغاني : ))تفسػػػػير الجنػػػب عمػػػػى سػػػػتة أكجػػػػو : الجنػػػػب : -٘
 الطاعة ، كالسفر ، كالقمب ، كالبعد ، كالجنب بعينو ، كالجية .

قكلو تعالى في سػكرة الزمػر :  فكجو منيا ، الجنب بمعنى : الطاعة ،
نًب المَّوً ) ا فىرَّطتي ًفي جى تىى عمىى مى ٍسرى  { أم : في طاعة ا ٔٓ(}الزمر : يىا حى

كالكجػػػو الثػػػاني ، الجنػػػب : السػػػفر ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة النسػػػاء : 
نبً ) اًحًب ًبالجى  { كقيؿ : المرأة في البيت .ّٔ(}النساء : كىالصَّ

:  القمب ، قكلو تعالى في سكرة بني إسرائيؿ  كالكجو الثالث ، الجانب
ػػػػػافى : ) ذىا مىسَّػػػػػوي الشَّػػػػػرُّ كى اًنبًػػػػػًو كىاً  نىػػػػػأىل ًبجى ػػػػػاًف أىٍعػػػػػرىضى كى مىػػػػػى اإًلنسى ذىآ أىٍنعىٍمنىػػػػػا عى كىاً 

 أم : تباعد بقمبو عف اإليماف . {ّٖ(}اإلسراء : يىؤيكسنا
كالكجػػػو الرابػػػع ، الجنػػػب : البعػػػد ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة القصػػػص : 

كفى ) ـٍ ال يىٍشعيري نيػػػبو كىىيػػػ ػػػف جي ػػػرىٍت بًػػػًو عى كقكلػػػو تعػػػالى :  {ُُ(}القصػػػص : فىبىصي
نيبً ) اًر اٍلجي  { كمنو الجنابة .ّٔ(}النساء : كىاٍلجى

كالكجو الخامس ، الجنػب : ىػك الجنػب بعينػو ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة 
اًجعً الػػـ تنزيػػؿ ، السػػجدة : ) ػػًف اٍلمىضى ـٍ عى نيػػكبييي ػػافىى جي { يعنػػي ُٔ(}السػػجدة : تىتىجى

 الجنكب بعينيا ، كيقاؿ : الخدكد 
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اًنًب كالكجو السادس ، الجانب ، الجية ، قكلو تعالى  : ) مىا كينتى ًبجى كى
انًػػًب الطُّكرً { كقكلػػو تعػػالى : )ْْ(}القصػػص : اٍلغىٍرًبيّْ  ػػا كينػػتى ًبجى مى (}القصػػص كى

 :ْٔ))}(ُ) 
ٍنبي )بفػتح الجػذكر أى ف البػاء( : شػؽ اإلنسػاف يـ كسػكك ؿ المغة أفَّ الجى

، كىػػػك مػػػا تحػػػت إبطػػػو إلػػػػى  كشػػػحو ، كالجانػػػب : الناحيػػػة ، كيكػػػكف بمعنػػػػى 
نيػػب )بضػػـ الجػػيـ كالنػػكف ػػا الجي ػػا ؛ ألنَّػػو  ناحيػػة مػػف الشػػخص ، أمَّ ٍنػػب أيضن  (الجى
نيبنػػػػا ؛ ألنَّيػػػػا تكػػػػكف سػػػػببنا لتجنػػػػب الصػػػػ بلة فيعنػػػػي البعػػػػد ، كسػػػػميت الجنابػػػػة جي

  (ِ)كـ الشارع كالمسجد كاالبتعاد عنيما في ح
جعػػػؿى الػػػدامغاني الجنػػػب فػػػي الكجػػػو األكؿ بمعنػػػى الطاعػػػة فػػػي قكلػػػو  
نػًب المَّػوً )تعالى :  ا فىرَّطتي ًفي جى تىى عمىى مى ٍسرى كالجنػب ىنػا يعنػي الجنػب  (يىا حى

ػػػا الطاعػػػة فيػػػك معنػػػى مػػػف المعػػػاني التػػػي  فػػػو أىػػػؿ المغػػػة ، أمَّ بعينػػػو ، ككمػػػا عرَّ
يتضمنيا المعنى العاـ لمسياؽ ؛ لذلؾ جاز أف ييستنبط منو ىذا المعنى كمعاف 

ر تدكر في فمكو ، جاء في التفسػير : ))قكلػو تعػالى : ) نػًب المَّػوً أيخى فيػو   (ًفػي جى
حػدىا : فػي طاعػة ا ، قالػو الحسػف ، كالثػاني : فػي حػؽ ا خمسة أقكاؿ ، أ

، قالو سعيد بف جبير ، كالثالث : في أمػر ا ، كالرابػع : فػي ذكػر ا ، قالػو 
عكرمػػػة كالضػػػحاؾ ، كالخػػػامس : فػػػي قػػػرب ا ، ركم عػػػف الفػػػراء أنَّػػػو قػػػاؿ : 

ٍنػػب : القػػرب ، أم : فػػي قػػرب ا كجػػكاره ، يقػػاؿ : فػػبلف يعػػي ش فػػي جنػػب الجى
فبلف ، أم : في قربو كجكاره ، فعمى ىذا يككف المعنػى : عمػى مػا فرطػتي فػي 

ربعػػة األكلػػى ال يمثػػؿ أمّّ فػػاألقكاؿ األ (ّ) طمػػب قػػرب ا تعػػالى ، كىػػك الجنػػة((

                                                 

 . ُْٕكينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص ُِٔ-ُُٔالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 َُٓ-َُْكالمفػػػػػػردات ص  ُٕٔكمقػػػػػػاييس المغػػػػػػة ص  ُٖٓينظػػػػػػر : العػػػػػػيف ص ( ِ)
  َُُكالمصباح المنير ص  َِٕ/ّساف العرب كل

 .  َٔ/ٕزاد المسير  ( ّ)
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ٍنب في الشاىد القرآنػي المػذككرمعنى منيا  ، بػؿ يمثػؿ معنػى مػف المعػاني  الجى
القػػكؿ الخػػامس : ىػػك المعنػػى المػػراد ؛ التػػي تضػػمنيا المعنػػى العػػاـ لمسػػياؽ ، ك 

ٍنب بعينو .  ألنَّو ىك الذم يدؿ مف دكنيا عمى معنى  الجى
كجعػػػػؿى الجنػػػػب فػػػػي الكجػػػػو الثػػػػاني بمعنػػػػى السػػػػفر فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى :  

نػبً ) ػاًحًب ًبالجى ػا السػفر فيػػك كىالصَّ ػا الجنػب بعينػو ؛ أمَّ ( كالجنػب ىنػا يعنػي أيضن
ى العػػػػاـ لمسػػػػياؽ ؛ لػػػػذلؾ جػػػػاز أف معنػػػػى مػػػػف المعػػػػاني التػػػػي يتضػػػػمنيا المعنػػػػ

، جػػػاء فػػػي  يسػػػتنبط منػػػو ىػػػذا المعنػػػى كغيػػػره ممػػػا يػػػدخؿ ضػػػمف معنػػػاه العػػػاـ
التفسػػير : ))كفػػي الصػػاحب فػػي الجنػػب ثبلثػػة أقػػكاؿ ، أحػػدىا : أنَّػػو الزكجػػة ، 

براىيـ النخعي ، كابف أبي ليمى .  قالو عمي ، كابف مسعكد ، كالحسف ، كا 
سػفر ، قالػو ابػف عبػاس فػي ركايػة مجاىػد ، كالثاني : أنَّو الرفيؽ في ال 

 كقتادة ، كالضحاؾ ، كالسُّدّْم ، كابف قتيبة ، كعف سعيد بف جبير كالقكليف .
كالثالػػػث : أنَّػػػو الرفيػػػؽ ، ركاه ابػػػف جػػػريج عػػػف ابػػػف عبػػػاس ، كبػػػو قػػػاؿ  

ؽ بؾ رجاء خيرؾ ، كقػاؿ مقاتػؿ ىػك :  عكرمة ، قاؿ ابف زيد : ىك الذم يىمصى
  (ُ) رفيقؾ حضرنا((

كىػػذه األقػػكاؿ ال يمثػػؿ أمّّ منيػػا معنػػى الجنػػب ، بػػؿ يمثػػؿ معنػػى مػػف 
معاني السياؽ ، كالجنب ىنا يعني الجنب بعينو ، كالػدليؿ عمػى  ذلػؾ أنَّػو لػكال 

فػػو أىػػؿ المغػػة لمػػا جػػازت فػػي قكلػػو  ػػاًحًب تعػػالى : )مجيئػػو بمعنػػاه كمػػا عرَّ كىالصَّ
نبً   ىذه المعاني الثبلثة  (ًبالجى
ذىآ : )كجعؿى الجانب في الكجو الثالػث بمعنػى القمػب فػي قكلػو تعػالى   كىاً 

اًنبًػػوً  نىػػأىل ًبجى ػػاًف أىٍعػػرىضى كى مىػػى اإًلنسى ػػا لػػيس معنػػى أىٍنعىٍمنىػػا عى ( كىػػذا المعنػػى أيضن
، كالدليؿ عمى ذلؾ جكاز أف يككف الجانب ، بؿ ىك معنى مف معاني السياؽ 

ػػػر تشػػػترؾ مػػػع القمػػػب فػػػي المعنػػػى  نىػػػأىل العػػػاـ ، قػػػاؿ الطبػػػرم : )))بمعػػػاف أيخى كى

                                                 

 . ِِٗ/ُكينظر : تفسير مقاتؿ  َٓ/ِزاد المسير  ( ُ)
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اًنبًػػوً   كعػػف مجاىػػد فػػي قكلػػو :...  ( يقػػكؿ : كبعيػػدى منَّػػا بجانبػػو ، يعنػػي بنفسػػوًبجى
اًنبًػوً ) نىػأىل ًبجى كجػاز أف يكػكف المعنػى : ))لػكل عطفػػو  (ُ) قػاؿ : تباعػد منَّػػا(( (كى

كبعػػػػد بنفسػػػػػو ، كأنَّػػػػػو مسػػػػػتغف مسػػػػػتبد بػػػػأمره ، كيجػػػػػكز أف يكػػػػػكف كنايػػػػػة عػػػػػف 
))تباعػد أك (ّ) أك ))يكليػو ظيػره(( (ِ) كبار ؛ ألنَّو مػف عػادة المسػتكبريف((االست

كىذه المعػاني ال يمثػؿ أمَّ  (ْ) عف القياـ بحقكؽ النعـ ، كقيؿ : تعظَّـ كتكبَّر((
ػػا الجانػػب فإنَّػػو  منيػػا معنػػى الجانػػب ، بػػؿ يمثػػؿ معنػػى مػػف معػػاني السػػياؽ ، أمَّ

نَّػو لػكال مجيئػو بمعنػاه كمػا عرَّفػو أىػؿ يعني الجانب بعينو ، كالدليؿ عمى ذلؾ أ
اًنًبوً : )المغة لما جاز في قكلو تعالى  نىأىل ًبجى  المعاني المذككرة  (كى

كجعػػػػؿ الجنػػػػػب فػػػػػي الكجػػػػػو الرابػػػػػع بمعنػػػػػى البعػػػػػد فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى : 
كفى ) ـٍ ال يىٍشػػػعيري نيػػػبو كىىيػػػ ػػػف جي ػػػرىٍت بًػػػًو عى نيػػػبً ( كقكلػػػو تعػػػالى : )فىبىصي ػػػاًر اٍلجي ( كىاٍلجى

نيػػػب جػػػاء ىنػػػا بصػػػ ٍنػػػب فػػػي  (ٓ)يغة أخػػػرل ، فيػػػك بضػػػـ الجػػػيـ كالنػػػكفكالجي كالجى
األكجو السابقة جاء بفتح الجيـ كسككف النكف ، كقد أجمع أىؿ المغة كما تقدـ 
عمى التفريؽ بينيما أفَّ الصيغة األكلى تعنػي البعػد ، كالصػيغة الثانيػة تعنػي : 

 الناحية أك شؽ اإلنساف .

                                                 

 . ُٕٔ/ُٓجامع البياف  ( ُ)

 . ِْٔ/ّأنكار التنزيؿ  ( ِ)

 .  ّْٔمدارؾ التنزيؿ ص  ( ّ)

 . ٗٓ/ٔزاد المسير  ( ْ)

نيب بضػـ الجػيـ عمػى كجيػيف : الجنابػة ، كقد فصؿ الحيرم بيف الصيغتيف فجعؿ ال ( ٓ) جي
ٍنب بفتح الجيـ عمى ثبلثة أكجو : الرفيؽ في السفر ، كالجنػب بعينػو ،  كالقريب ، كجعؿ الجى

 .  ُْٕ-ُْٔكالطاعة . ينظر : كجكه القرآف ص 
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السػػادس بمعنػػى الجيػػة فػػي قكلػػو تعػػالى  :  كجعػػؿ الجانػػب فػػي الكجػػو
انًػػػًب اٍلغىٍربًػػيّْ ) ػػا كينػػتى ًبجى مى انًػػػًب الطُّػػكرً ( كقكلػػػو تعػػالى : )كى ػػػا كينػػتى ًبجى مى ( كىػػػذا كى

 يعني أنَّو جاء بمعنى الجانب بعينو ؛ ألفَّ الجية تعني الناحية . 
كجعػػؿ الجنػػب فػػي الكجػػو الخػػامس بمعنػػى : الجنػػب بعينػػو فػػي قكلػػو : 

افى ) اًجعً تىتىجى ًف اٍلمىضى ـٍ عى نيكبييي ٍنب )بفتح الجيـ كسككف النكف( ال ى جي ( كالمراد الجى
نيب )بضـ الجيـ كالنكف( ككاف ينبغي لممحقػؽ أف يضػبط ىػاتيف الصػيغتيف  الجي

 بالحركة  
كالػػدليؿ عمػػى أفَّ الجنػػب لػػيس مػػف األلفػػاظ المشػػتركة جعمػػو فػػي الكجػػو 

األكجػػو الخمسػػة ىػػذا يعنػػي أفَّ  الخػػامس كمػػا تقػػدـ بمعنػػى الجنػػب بعينػػو ؛ ألفَّ 
ينػػو ، فيػػي إذف أكجػػو مختمىقػػة اختًمقػػت بطريقػػة جعػػؿ عالباقيػػة ال تعنػػي الجنػػب ب
 . ، كبمعاني ما قيؿالحنب بمعاني السياؽ 

 :  قاؿ الدامغاني : ))تفسير عند عمى اثني عشر كجينا: عند -ٙ
األنعػاـ فكجو منيا عند ، يعني : قادر عميو ، قكلو سػبحانو فػي سػكرة 

ػػػا تىٍسػػػتىٍعًجميكفى بًػػػوً : ) { يعنػػػي : لػػػك كػػػاف فػػػي ٖٓ(}األنعاـ : قيػػػؿ لَّػػػٍك أىفَّ ًعنػػػًدم مى
 قدرتي ما تستعجمكف بو .

كالكجػػو الثػػاني ، عنػػد ربػػؾ ، يعنػػي فػػي سػػمائو ، فػػذلؾ قكلػػو تعػػالى : 
بّْؾى )  { يعني : في سمائو .َِٔ(}األعراؼ : ًإفَّ الًَّذيفى ًعندى رى

نده ، يعني : مف كحيػو ، قكلػو تعػالى فػي سػكرة آؿ كالكجو الثالث ، ع
ػا ىيػكى ًمػٍف ًعنػًد المٌػوً عمراف : ) مى يىقيكليكفى ىيكى ًمٍف ًعنًد الٌمًو كى { ٖٕ(}آؿ عمػراف : كى

 يعني : كما ىك مف كحي ا ككبلمو .
كالكجػػو الرابػػع ، مػػف عنػػده يعنػػي : بقضػػائو كقدرتػػو ، قكلػػو تعػػالى فػػي 

ػٍف ًعنػًد الٌموً  قيػٍؿ كيػؿِّ سكرة النسػاء : ) { أم : كػؿ شػيء بقضػائو ٖٕ(}النسػاء : مّْ
 كقدرتو .
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كالكجو الخامس ، عندىـ ، يعني : في أيدييـ ، قكلو تعالى فػي سػكرة 
بّْػػػؾى اٍلعىًزيػػػًز اٍلكىىَّػػػابً ص : ) ػػػًة رى ػػػزىاًئفي رىٍحمى ـٍ خى ـٍ ًعنػػػدىىي يعنػػػي : فػػػي  {ٗ(}ص : أى

 أيدييـ خزائف المطر .
يعني : عممو ، قكلو تعػالى فػي سػكرة الػنجـ كالكجو السادس ، عنده ، 

ـي اٍلغىٍيًب فىييكى يىرىل: )  { يعني : أيعمـ عمـ الغيب .ّٓ(}النجـ : أىًعندىهي ًعٍم
كالكجو السابع ، عنده ، يعني : ثكابو ، قكلو تعالى في سكرة النحػؿ : 

ا ًعندى الٌمًو بىاؽو ) مى  { يعني : ثكاب ا  .ٔٗ(}النحؿ : كى
ي : بقربػػػو كمجاكرتػػػو ، قكلػػػو تعػػػالى فػػػكالكجػػػو الثػػػامف ، عنػػػده ، يعنػػػي 

ٍنتىيىػػى }سػػكرة الػػػنجـ : ) ػػػٍأكىلًُْعنػػدى ًسػػػٍدرىًة اٍلمي نَّػػةي اٍلمى -ُْ(}النجـ : { ًعنػػػدىىىا جى
ُٓ}                                                                                       

ده : بذنبػػو ، قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة آؿ عمػػراف : كالكجػػو التاسػػع ، عنػػ
ـٍ )  { يعني بذنبكـ .ُٓٔ(}آؿ عمراف : قيٍمتيـٍ أىنَّى ىىػذىا قيٍؿ ىيكى ًمٍف ًعنًد أىٍنفيًسكي

كالكجػو العاشػر ، مػػف عنػدؾ ، أم : بفضػمؾ ، قكلػػو تعػالى فمػي سػػكرة 
 {ِٕ(}القصص : فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعنًدؾى القصص : )
لكجو الحادم عشر ، مف عندنا ، يعني : مف عطائنا ، قكلو تعػالى كا

 { .ّٓ(}القمر : ًنٍعمىةن مٍّْف ًعنًدنىا كىذىًلؾى نىٍجًزم مىف شىكىرى في سكرة الساعة : )
في  وكالكجو الثاني عشر ، عنده ، أم : برضائو كيقبمو ، قكلو سبحان

ـي ًإفَّ الػػػدّْيفى ًعنػػػدى المٌػػػًو سػػػكرة آؿ عمػػػراف : ) { يعنػػػي : ُٗ(}آؿ عمػػػراف : اإًلٍسػػػبلى
   (ُ) برضاء ا تعالى((

قاؿ الخميؿ : ))عنػد : حػرؼ الصػفة ، فيكػكف مكضػعنا لغيػره ، كلفظػو 
كقاؿ ابف فارس : (ِ) نصب ؛ ألنَّو ظرؼ لغيره ، كىك في التقريب شبو المزؽ((

                                                 

 . ّْٕ-ّْٔالكجكه كالنظائر ص  ( ُ)

 .ٖٔٔالعيف ص  ( ِ)
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، كأنَّػو ))فأمَّا قكليـ : زيد عند عمرك ، فميس ببعيد أف يككف مػف ىػذا القيػاس 
    (ُ) حتى قرب منو كلزؽ بو((قد ماؿ عف الناس كميـ إليو 

ػػػا رىآهي كقػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ : ))عنػػػد : اسػػػـ لمحضػػػكر الحسػػػي نحػػػك : ) فىمىمَّ
ٍسػػػػتىًقرِّا ًعنػػػػدىهي  ػػػػفى { كالمعنػػػػكم : نحػػػػك : )َْ(}النمؿ : مي ـه مّْ قىػػػػاؿى الَّػػػػًذم ًعنػػػػدىهي ًعٍمػػػػ

ٍنتىيىػى }كلمقػرب كػذلؾ نحػك : ) {َْ(}النمؿ : اٍلًكتىابً  { ًعنػدىىىا ًُْعنػدى ًسػٍدرىًة اٍلمي
ػػػػػػٍأكىل نَّػػػػػػةي اٍلمى ـٍ ًعنػػػػػػدىنىا لىًمػػػػػػفى اٍلميٍصػػػػػػطىفىٍيفى كنحػػػػػػك : ) {ُٓ-ُْ(}النجـ : جى نَّييػػػػػػ كىاً 

قكلنػػػا : عنػػػد : اسػػػـ لمحضػػػكر ، مكافػػػؽ لعبػػػارة ابػػػف ...  {ْٕ(}ص : األٍخيىػػػارً 
ا مالؾ ، كالصكاب اسـ لمكاف الحضكر ؛ فإنَّ  يا ظرؼ ال مصدر ، كتأتي أيضن
   (ِ) لزمانو نحك : الصبر عند الصدمة األكلى((

فػػػ)عند( ظػػرؼ مػػع داللتػػو عمػػى القػػرب كيسػػتعمؿ فػػي األمػػكر الحسػػية 
كالمعنكيػػة عمػػى حػػد سػػكاء ، جػػاء فػػي اإلتقػػاف كغيػػره : ))عنػػد : ظػػرؼ مكػػاف 

مَّػا رىآهي فىمى فػي الحضػكر كالقػرب سػكاء كانػا حسػييف نحػك قكلػو تعػالى : ) تستعمؿ
ٍنتىيىػػى }{ كقكلػػو تعػػالى : )َْ(}النمؿ : ميٍسػػتىًقرِّا ًعنػػدىهي  { ًعنػػدىىىا ًُْعنػػدى ًسػػٍدرىًة اٍلمي
ػػٍأكىل نَّػػةي اٍلمى قىػػاؿى الَّػػًذم أك معنػػكييف ، نحػػك قكلػػو تعػػالى : ) {ُٓ-ُْ(}النجـ : جى

ػػػػػفى اٍلًكتىابً  ـه مّْ ـٍ { كقكلػػػػػو تعػػػػػالى : )َْ(}النمػػػػػؿ : ًعنػػػػػدىهي ًعٍمػػػػػ نَّييػػػػػ ًعنػػػػػدىنىا لىًمػػػػػفى كىاً 
ًميػػؾو كقكلػػو تعػػالى : ) {ْٕ(}ص : اٍلميٍصػػطىفىٍيفى األٍخيىػػارً  ٍقعىػػًد ًصػػٍدؽو ًعنػػدى مى ًفػػي مى

ٍقتىًدرو } قيكفى كقكلو تعالى : ){ ٓٓمُّ ـٍ ييٍرزى بًّْي  {ُٗٔ}آؿ عمػراف : (بىٍؿ أىٍحيىاء ًعندى رى
مٍَّمنىػػػػاهي كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) ػػػػةن ًمػػػػٍف ًعنػػػػًدنىا كىعى ػػػػاآتىٍينىػػػػاهي رىٍحمى (}الكيؼ : ًمػػػػف لَّػػػػدينَّا ًعٍممن

ٔٓ))}(ّ)                                     

                                                 

 . ُِٔمقاييس المغة ص  ( ُ)

 .  ُٔٓ-ُٓٓ/ُمغني المبيب  ( ِ)

كالزيػػػػػػادة  ّْٓكينظػػػػػػر : الكٌميػػػػػػات ص  ِِٓاإلتقػػػػػػاف فػػػػػػي عمػػػػػػـك القػػػػػػرآف ص ص  ( ّ)
 .   ُُُ/ٖكاإلحساف في عمـك القرآف 
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أفِّ ىنػػػػػاؾ مػػػػػف أدخػػػػػؿ الظػػػػػرؼ فػػػػػي األمػػػػػكر  كىػػػػػذا ىػػػػػك الصػػػػػحيح إالٌ 
المعنكية كالمضاؼ إلى ا سبحانو في باب المجاز ، قػاؿ الزركشػي : ))عنػد 

ذا ثبػػػت أفَّ )عنػػػد( ك)لػػػدل( لمقػػػرب ، قتػػػارة ي...  : ظػػػرؼ مكػػػاف كػػػكف حقيقيِّػػػا كا 
ٍنتىيىى }كقكلو تعالى : : ) ػٍأكىلًُْعندى ًسٍدرىًة اٍلمي نَّػةي اٍلمى -ُْ(}النجـ : { ًعندىىىا جى

بىػٍؿ أىٍحيىػاء كتارة مجازيِّا ، إمَّا قرب المنزلػة كالزلفػى ، كقكلػو تعػالى : )...  {ُٓ
قيػػػػػػكفى  ـٍ ييٍرزى بًّْيػػػػػػ يفى ًعنػػػػػػدى ًإفَّ الَّػػػػػػذً كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ) {ُٗٔ}آؿ عمػػػػػػراف : (ًعنػػػػػػدى رى

بّْؾى  رىبّْ اٍبػًف ًلػي ًعنػدىؾى { أك قرب التشريؼ كقكلػو تعػالى : )َِٔ(}األعراؼ : رى
نَّػػةً  فىػػًإٍف ){ كتػػارة بمعنػػى الفضػػؿ كمنػػو قكلػػو تعػػالى : ُُ(}التحريـ : بىٍيتنػػا ًفػػي اٍلجى

{ كتارة يراد بو الحكـ كقكلػو تعػالى : ِٕ(}القصص : أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعنًدؾى 
ػػاًذبيكفى فىأي ) ـي اٍلكى كىىيػػكى ًعنػػدى المَّػػًو كقكلػػو تعػػالى  : ) {ُّ(}النكر : ٍكلىئًػػؾى ًعنػػدى المَّػػًو ىيػػ

ؽَّ ًمػٍف { كقكلو تعالى : )ُٓ(}التكر : عىًظيـه  ٍذ قىاليكٍا المَّييَـّ ًإف كىافى ىىػذىا ىيكى اٍلحى كىاً 
ػػا )كقػػد تكػػكف )عنػػد( لمحضػػكر ، نحػػك قكلػػو تعػػالى :  {ِّ(}األنفاؿ : ًعنػػًدؾى  فىمىمَّ

{ كقػػد يكػػكف الحضػػكر كالقػػرب معنػػكييف ، نحػػك َْ(}النمؿ : رىآهي ميٍسػػتىًقرِّا ًعنػػدىهي 
  (ُ){((َْ(}النمؿ : قىاؿى الًَّذم ًعندىهي ًعٍمـه مّْفى اٍلًكتىابً قكلو تعالى : )

ػػػا كقػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر فػػػي تفسػػػير قكلػػػو تعػػػالى : ) قيػػػؿ لَّػػػٍك أىفَّ ًعنػػػًدم مى
{ ))كحقيقػػة )عنػػد( أنَّيػػا ظػػرؼ المكػػاف القريػػب ، ٖٓنعاـ : (}األتىٍسػػتىٍعًجميكفى بًػػوً 

كىًعنػدىهي اه ، كقكلو تعالى : )كتستعمؿ مجازنا في استقرار الشيء لشيء كممكو إيٌ 
فىػػاًتحي اٍلغىٍيبً  { كتسػػتعمؿ مجػػازنا فػػي االحتفػػاظ بالشػػيء ، كقكلػػو ٗٓ(}األنعػػاـ : مى
ـي السَّػػػػاعىةً تعػػػػالى : ) كىًعنػػػػدى المٌػػػػًو كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) {ٖٓ(}الزخرؼ : كىًعنػػػػدىهي ًعٍمػػػػ

{ كال يحسف في غير ذلؾ(( كقػاؿ فػي اليػامش : ))أردتي ْٔ(}إبراىيـ : مىٍكريىيـٍ 
بيذا أفَّ استعماؿ)عند( مجازنا فػي غيػر مػا ذكرنػا مشػككؾ فػي صػحة اسػتعمالو 

                                                 

 . َٖٓ-ْٖٗالبرىاف ص  ( ُ)
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ًإفَّ الَّػػػػػػًذيفى ًعنػػػػػػدى كقػػػػػػاؿ فػػػػػػي تفسػػػػػػير قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ) (ُ) فػػػػػػي كػػػػػػبلـ العػػػػػػرب((
بّْػػؾى  { ))ك)عنػػد( مسػػتعمؿ مجػػازنا فػػي رفعػػة المقػػدار كالحظػػكة َِٔاؼ : (}األعر رى

ٍشػػػػػػرنا فىًمػػػػػػٍف كقػػػػػػاؿ فػػػػػػي تفسػػػػػػير قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ) (ِ) اإللييػػػػػػة(( ٍمػػػػػػتى عى فىػػػػػػًإٍف أىٍتمى
...  { ))ك)عنػػػػد( تسػػػػتعمؿ فػػػػي الػػػػذات كالػػػػنفس مجػػػػازنإِ(}القصػػػػص : ًعنًدؾى 

  (ّ) كالتقدير : فإتماـ العشر مف نفسؾ((
آف الكريـ إمَّا أفَّ الظرؼ )عند( أينما كرد في القر تبيَّف مما تقدـ ذكره 

مَّا أف يككف في القرب كالحضكر الحسي أك ا أف يككف مستعمبلن  لمعنكم ، كا 
كجو حقيقي  ر المجازم ، أم : لـ يكف لو إالٌ في القرب كالحضك  مستعمبلن 

عشر التي ذكرىا  رب كالحضكر ، أمَّا الكجكه االثناكاحد ، ىك معنى الق
                                                                                                                       . مختمقىة بطريقة جعميا بمعاني السياؽ أك المجازاني فيي الدامغ

 والدقة في التفسير : عدـ تحرِّي الصواب الطريقة الحادية عشرة
كجكه األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب كىي طريقة عامة فكثير مف 

 الكجكه ايختيًمقىت بيذه الطريقة ، كمف أمثمتيا ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :
 أكجو :  الدامغاني أٌف لبلسـ في القرآف الكريـ ستةذكر  اسـ :-ٔ

ـي الكجػػو األكؿ : االسػػـ بمعنػػى المسػػمَّى : كقكلػػو تعػػالى :  ﴿تىبىػػارىؾى اٍسػػ
بّْؾى ًذم الٍ  ﴾رى ٍكرىاـً ًؿ كىاإٍلً بلى   {ٖٕ}الرحمف : جى

ـى الكجػػو الثػػاني : االسػػـ بمعنػػى التكحيػػد ، كقكلػػو تعػػالى :  ﴿كىاٍذكيػػًر اٍسػػ
بّْؾى  تىبىتٍَّؿ ًإلىٍيًو تىٍبًتيبلن رى  {ٖ}المزمؿ : ﴾كى

الكجو الثالػث : األسػماء بمعػاني الصػفات كالنعػكت  ، كقكلػو تعػالى : 
ًلمَّػػػًو اأٍلىٍسػػمىاءي  ٍسػػنىٰى فىػػاٍدعيكهي ًبيىػػا﴾﴿كى ﴿قيػػًؿ كقكلػػو تعػػالى :  {َُٖ)األعراؼ : اٍلحي

                                                 

 .ُّّ/ٔالتحرير كالتنكير  ( ُ)

 . ُْْ/ٖالتحرير كالتنكير  ( ِ)

 . ِٕٔ/َُالتحرير كالتنكير  ( ّ)
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ٰػفى  ٍسنىىٰ  ۖ  اٍدعيكا المَّػوى أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمى ػا تىػٍدعيكا فىمىػوي اأٍلىٍسػمىاءي اٍلحي }اإلسػراء : ﴾أىيِّا مَّ
أم : الصفات العبل مػف العمػـ ، كالقػدرة ، كالسػمع ، كالبصػر ، كاإلرادة  {َُُ

 .، كالكبلـ 
الكجػػػػو الرابػػػػع : األسػػػػماء بمعػػػػاني مسػػػػميات العػػػػالـ ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : 

ـى اأٍلىٍسػمىاءى كيمَّيىػػا﴾ ـى آدى مَّػ كىًريَّػػا ًإنَّػا نيبىشّْػػريؾى كقكلػو تعػػالى :  {ُّ}البقرة : ﴿كىعى ﴿يىػا زى
ـو اٍسميوي يىٍحيىىٰ بً   يعني تسميتو  {ٕ}مريـ : ﴾غيبلى

ػػػا الكجػػػو الخػػػامس :األسػػػماء  بمعػػػاني األصػػػناـ ، كقكلػػػو تعػػػالى :  ﴿مى
ػػػا أىنػػػزىؿى المَّػػػػوي ًبيىػػػا ًمػػػف  ٍيتيميكىىا أىنػػػتيـٍ كىآبىػػػاؤيكيـ مَّ ػػػمَّ تىٍعبيػػػديكفى ًمػػػف ديكنًػػػًو ًإالَّ أىٍسػػػمىاءن سى

﴾ ٍيتيميكىىا أىنػػػتيـٍ  كقكلػػػو تعػػػالى : {َْ}يكسػػػؼ : سيٍمطىافو ػػػمَّ ﴿ًإٍف ًىػػػيى ًإالَّ أىٍسػػػمىاءه سى
﴾   {ِّ}النجـ : كىآبىاؤيكيـ مَّا أىنزىؿى المَّػوي ًبيىا ًمف سيٍمطىافو

الشبو كالمثػؿ كالعػديؿ ، كقكلػو تعػالى  االسـ : يعني: الكجو  السادس 
ـي لىوي سىًميِّا﴿:   (ُ)يعني : عديبلن كمثبلن  {ٓٔ}مريـ : ﴾ىىٍؿ تىٍعمى

 (ِ)كترتيبياكقد ذكر الفيركزآبادم ىذه األكجو الستة بنفس شكاىدىا 
ًسػػٍمكه عنػػد البصػػرييف، حػػذفت الػػكاك ، كنقػػؿ سػػككف ))االسػػـ :  كأصػػؿ

؛ كلػذا  الميـ إلى السيف ، فجيء بيمزة الكصؿ ، كعمة الحذؼ كثرة االسػتعماؿ
لػـ يحػػذؼ مػػف ًعٍضػػك ، كًنٍضػػك كنحكىمػػا ، كقػػاؿ الككفيػػكف : ىػػك مػػف الكسػػـ ، 

ػػًذفت )أك حػػذفت( مػػف غيػػر  ػػرت فػػاء الكممػػة ، كحي تػػأخير، كبعػػض الكػػكفييف أيخّْ
يقػػكؿ : قمبػػت الػػكاك ىمػػزة ، كمػػا فعػػؿ مػػف قػػاؿ : إشػػاح فػػي كشػػاح ، ثػػـ كثػػػر 
اسػػػتعمالو ، فجعمػػػت ألػػػؼ كصػػػؿ ، كقػػػكؿ الكػػػكفييف أبػػػيف مػػػف حيػػػث المعنػػػى ، 
فأخػػذه مػػف العبلمػػة أكضػػح مػػف أخػػذه مػػف الرفعػػة ، كقػػكؿ البصػػرييف أقػػرب مػػف 

 (ّ) جية المفظ((
                                                 

(
ٔ

 4ٖ-2ٖٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص ( ٠ٕظش : اٌ

(
ٕ

 2ٙ/ٕ( ٠ٕظش : ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 ٕٕ٘/ٕ( عّذث اٌذفاظ 
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بمعنػػػى : الكجػػػو  السػػػادس السػػػـ فػػػي جعػػػؿ الػػػدامغاني كالفيركزآبػػػادم ا
ـي لىوي سىًميِّا﴿الشبو كالمثؿ كالعديؿ ، كقكلو تعالى :  كىػذا  {ٓٔ}مريـ : ﴾ىىٍؿ تىٍعمى

، فيجػػب إخراجػػو مػػف أكجػػو الكجػػو كمػػا تػػرل كجػػو لمسػػمي كلػػيس كجينػػا لبلسػػـ 
 االسـ 

االسػػػػـ فػػػػي الكجػػػػو األكؿ بمعنػػػػى المسػػػػٌمى فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى : كجعػػػػبل 
ـي  ﴾ ﴿تىبىارىؾى اٍس ٍكرىاـً ًؿ كىاإٍلً بلى بّْؾى ًذم اٍلجى  رى

يجب التفريؽ بيف االسـ كالمسٌمى ، فقػد عػٌرؼ الراغػب االسػـ بقكلػو : 
))كاالسػػـ : مػػػا ييعػػرىؼ بػػػو ذات الشػػيء ، كأصػػػمو ًسػػٍمكه بداللػػػة قػػكليـ : أسػػػماء 

كسيػػمّْيى ، كأصػػمو مػػف السيػػميكٌ 
ًفػػعى ذكػػر الميسػػمَّى فييٍعػػرىؼ بػػو((  كىػػك الػػذم بػػو ري

 (ُ) 
 (ّ) ))أك ىػػػػػك عبلمتػػػػػو(( (ِ) فػػػػػو بعضػػػػػيـ بأنػػػػػو ))مػػػػػا أنبػػػػػأ عػػػػػف الميسػػػػػمَّى((كعرٌ 

))كاالسـ : ىك المفػظ المكضػكع عمػى الجػكىر كالعػرض لمتمييػز، أم : ليفصػؿ 
ػػػًرؼ عػػػف طريػػػؽ االسػػػـ ، كىػػػذه ىػػػي  (ْ) بػػػو بعػػػض عػػػف بعػػػض(( فالمسػػػٌمى عي

مَّى العبلقػػة التػػي بينيمػػا تسػػتكجب التفريػػؽ بينيمػػا ، فجعػػؿ االسػػـ بمعنػػى الميسػػ
يعنػػي تكحيػػدىما فػػي الداللػػة ممػػا قػػد يػػؤدم إلػػى إلغػػاء داللػػة االسػػـ ؛ ألٌنػػو ىػػك 
المقدَّـ عمى المسٌمى فييحكـ بزيادتو ، كىذا ما حصػؿ ، جػاء فػي أنػكار التنزيػؿ 

﴾كغيػػػػره )) ٍكػػػػرىاـً ًؿ كىاإٍلً ػػػػبلى بّْػػػػؾى ًذم اٍلجى ـي رى كقيػػػػؿ االسػػػػـ بمعنػػػػى َََ﴿تىبىػػػػارىؾى اٍسػػػػ
 كما في قكلو :  الصفة أك مقحـ )يعني زائد(

ـٌ اسـي السبلـً عميكما((َََََََََََََََ إلى الحكؿ ث
 (ٓ) 

                                                 

(
ٔ

  ٕٕ٘( اٌّفشداح  ص 

(
ٕ

 2ٙ( اٌى١ٍاح ٌٍىفٛٞ ص 

(
ٖ

  2ٕٙ/2( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٗ

 2ٙٔ/2ٖ( دا  اٌعشٚط 

(
٘

٠ٕٚظةةةش اٌتذةةةش اٌّذةةة١ط دفغةةة١ش أةةةةٟ د١ةةةاْ  2ٙٔ/٘( أٔةةٛاس اٌذٕض٠ةةةً دفغةةة١ش اٌت١ضةةةاٚٞ 

 ٕٙٔ/ٗٔٚسٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ  2ٕٗ/2األٔذٌغٟ 
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ككػػػذلؾ جعػػػؿ االسػػػـ ىنػػػا بمعنػػػى المسػػػٌمى سػػػيعطؿ التفسػػػير الصػػػحيح 
ًؿ فقد جاء في تفسير قكلو تعالى : كالسميـ لآلية ،  بلى بّْؾى ًذم اٍلجى ﴿تىبىارىؾى اٍسـي رى

﴾ ٍكػػػػػػػػرىاـً كأٌنػػػػػػػػو يريػػػػػػػػد بػػػػػػػػو االسػػػػػػػػـ الػػػػػػػػذم افتػػػػػػػػتح بػػػػػػػػو السػػػػػػػػكرة ، فقػػػػػػػػاؿ :  كىاإٍلً
{ فافتتح بيذا االسـ ، فكصػؼ خمػؽ اإلنسػاف كالجػٌف ، ُ}الرحمف : ﴾الرٍَّحمفي ﴿

كخمػػػؽ السػػػماكات كاألرض كصػػػنعو ، كأٌنػػػو كػػػٌؿ يػػػكـ ىػػػك فػػػي شػػػأف ، ككصػػػؼ 
ـٌ ختميػا بصػػفة  ـٌ كصػػؼ يػكـ القيامػة كأىكاليػا كصػػفة النػار ، ثػ تػدبيره فػييـ ، ثػ

ـٌ قاؿ في آخر السكرة الجن ﴾اف ، ث ٍكػرىاـً ًؿ كىاإٍلً ػبلى بّْػؾى ًذم اٍلجى ـي رى ىػذا  ﴿تىبىػارىؾى اٍسػ
االسػػـ الػػذم افتػػتح بػػو ىػػذه السػػكرة ، كأٌنػػو يعمميػػـ أٌف ىػػذا كمػػو خػػرج لكػػـ مػػف 
رحمتي ، فمف رحمتي خمقتكـ ، كخمقػتي لكػـ السػماء كاألرض كالخمػؽ كالخميقػة 

ـٌ قػػاؿ : كالجنػة كالنػػار ، فيػذا كمػػو لكػـ مػػف  ًذم ﴿اسػـ الػػرحمف ، فمػدح اسػػمو ثػ
﴾ ٍكرىاـً ًؿ كىاإٍلً بلى  (ُ) جميؿ في ذاتو ، كريـ في أفعالو(( اٍلجى

ًؿ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : فػػػالمراد مػػػف االسػػػـ  ػػػبلى بّْػػػؾى ًذم اٍلجى ـي رى ﴿تىبىػػػارىؾى اٍسػػػ
﴾ ٍكػػرىاـً االسػػـ بعينػػو ، كلػػك جعمنػػاه بمعنػػى المسػػٌمى لمػػا دلٌػػت اآليػػة عمػػى مػػا  كىاإٍلً

قد صػػػٌح االسػػػـ عمػػػى معنػػػاه مقصػػػد ببلغػػػي : فػػػػ))عميػػػو ، بػػػؿ فػػػي إبقػػػاء دلٌػػػت 
اإلسناد إلى االسـ )مف دكف المسٌمى( ألٌنو بمعنى العمك ، فإذا عبل االسـ فمػا 

ذا  (ّ)فػإذا كػاف ىػذا اسػـ ا ))فمػا ظٌنػؾ بذاتػػو ؟!(( (ِ)ظٌنػؾ بالمسػٌمى ؟!(( ))كا 
كػػاف حػػاؿ اسػػمو تعػػالى بمبلبسػػة داللتػػو عميػػو سػػبحانو كػػذلؾ ، فمػػا ظٌنػػؾ بذاتػػو 

 (ْ)األقدس األعمى(( 
كجعػػػبل االسػػػػـ فػػػػي الكجػػػػو الثػػػػاني بمعنػػػى التكحيػػػػد فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى : 

بّْػػؾى  ـى رى تىبىتَّػػٍؿ ًإلىٍيػػًو تىٍبتًػػيبلن ﴿كىاٍذكيػػًر اٍسػػ كىػػذا الكجػػو ال معنػػى لػػو ؛ ألٌف المسػػمـ  ﴾كى
                                                 

(
ٔ

 ٓ٘ٔ/2ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ : 

(
ٕ

 2ٕٗ/2( اٌتذش اٌّذ١ط 

(
ٖ

 2ٙٔ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٗ

 ٕٙٔ/ٗٔ( سٚح اٌّعأٟ ٌآلٌٛعٟ 
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ٌنما المراد مف االسـ ىنا االسػـ مأمكر بأ ف يكحد ا في كؿ أعمالو كأقكالو ، كا 
بعينو ، كىذا ما جاء فػي كتػب التفسػير ، قػاؿ الطبػرم فػي تفسػير ىػذه اآليػة : 

كقاؿ الزمخشرم  (ُ) ))يقكؿ تعالى ذكره : كاذكر يا محمد اسـ ربؾ كادعو بو((
بّْػػؾى : )) ـى رى مػػؾ كنيػػارؾ ، كاحػػرص عميػػو ، كدـ عمػػى ذكػػره فػػي لي ﴾﴿كىاٍذكيػػًر اٍسػػ

كذكػػر ا يتنػػاكؿ كػػؿ مػػا كػػاف مػػف ذكػػر طيػػب : تسػػبيح ، كتيميػػؿ ، كتكبيػػر ، 
كتمجيػػد ، كتكحيػػد ، كصػػبلة ، كتػػبلكة قػػرآف ، كدراسػػة عمػػـ ، كغيػػر ذلػػؾ ممػػا 

 (ِ) كػػاف رسػػكؿ ا ، صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ، يسػػتغرؽ بػػو سػػاعة ليمػػو كنيػػاره((
بّْػػػػؾى كقػػػاؿ ابػػػػف عطيػػػػة : ))كقػػػػاؿ سػػػػيؿ :  ـى رى يػػػػراد اقػػػػرأ بسػػػػـ ا  ﴾﴿كىاٍذكيػػػًر اٍسػػػػ
كقػػػػاؿ القرطبػػػػي : ))قكلػػػػو تعػػػػالى :  (ّ) الػػػػرحمف الػػػػرحيـ فػػػػي ابتػػػػداء صػػػػبلتؾ((

بّْػػؾى  ـى رى أم : ادعػػو بأسػػمائو الحسػػنى ؛ ليحصػػؿ لػػؾ مػػع الصػػبلة  ﴾﴿كىاٍذكيػػًر اٍسػػ
محمكد العاقبة ، كقيؿ : أم : اقصد بعممؾ كجػو ا ، كقػاؿ سػيؿ : اقػرأ بسػـ 

كقيػػؿ : اذكػػر اسػػـ ربػػؾ فػػي كعػػده َََ الػػرحمف الػػرحيـ فػػي ابتػػداء صػػبلتؾا
كقػػػػاؿ أبػػػػك حيػػػػاف  (ْ) كقػػػػاؿ الكمبػػػػي : صػػػػؿّْ لربػػػػؾ أم: بالنيػػػػار((َََككعيػػػػده

بّْػؾى األندلسي : )) ـى رى أم : دـ عمػى ذكػره ، كىػك يتنػاكؿ كػؿ ذكػر  ﴾﴿كىاٍذكيًر اٍسػ
فػالمراد مػػف االسػـ إذف فػػي ىػذا الكجػػو االسػػـ  (ٓ) مػف تسػػبيح كتيميػؿ كغيرىمػػا((

 بعينو كبمعناه العاـ 
كجعبل األسماء في الكجػو الثالػث بمعػاني الصػفات كالنعػكت  ، كقكلػو 

ٍسنىىٰ تعالى :  ًلمَّػًو اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي ﴿قيػًؿ اٍدعيػكا المَّػػوى كقكلػو تعػالى :  ﴾فىاٍدعيكهي ًبيىػا ﴿كى
ٰػفى  ٍسنىىٰ  ۖ  أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمى   ﴾أىيِّا مَّا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي

                                                 

(
ٔ

 2٘ٔ/4ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 ٕٙ٘/٠ٕٚ٘ظش : أٔٛاس اٌذٕض٠ً ٕٙٙ/ٗ( اٌىشاف 

(
ٖ

 22ٖ/٘( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٗ

 2ٖ/4ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
٘

 ٙٓ٘/2( اٌتذش اٌّذ١ط 
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كػػػاف النبػػػي ، صػػػمى ا عػػػف ابػػػف عبػػػاس رضػػػي ا عنيمػػػا فػػػاؿ : ))
عميػػو كسػػمـ ، سػػاجدنا يػػدعك: يػػا رحمػػف يػػا رحػػيـ ، فقػػاؿ المشػػرككف : ىػػذا يػػزعـ 

ػوى ﴿قيػًؿ اٍدعيػكا المَّػأٌنو يدعك كاحدنا ، كىك يدعك مثنى مثنى ، فأنزؿ ا تعالى : 
ٰػفى  ٍسنىىٰ  ۖ  أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمى   (ُ)((﴾أىيِّا مَّا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي

ٍسػػػػػػػػػػػػنىٰى فىػػػػػػػػػػػػاٍدعيكهي قػػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػػف عطيػػػػػػػػػػػػة : ))ك  ًلمَّػػػػػػػػػػػػػًو اأٍلىٍسػػػػػػػػػػػػمىاءي اٍلحي ﴿كى
ىنا بمعنى التسميات إجماعنا مف المتأكليف ال يمكػف  ﴾اءي اأٍلىٍسمى ﴿ك))ًَََبيىا﴾

 (ّ) سػػػمائو((أم : اطمبػػػكا منػػػو بأ فىػػػاٍدعيكهي ًبيىػػػا﴾﴿القرطبػػػي : ))كقػػػاؿ (ِ) غيػػػره((
بعينيػػػا ، أم لػػػيس المػػػراد الصػػػفات ، أم : األسػػػماء فػػػالمراد إذف مػػػف األسػػػماء 

مع ، كالبصػػر ، كمػػا زعػػـ الػػدامغاني كالفيركزآبػػادم ، بػػؿ العمػػـ ، كالقػػدرة ، كالسػػ
 كالبصير .المراد : األسماء : العالـ ، كالقادر ، كالسميع ، 

قاؿ ابف عثيميف : ))كلػـ يصػٌح  :والفرؽ بينيما أسماء اهلل وصفاتو 
عػف النبػي صػمى ا عميػػو كسػٌمـ تعيػيف ىػذه األسػػماء ، كالحػديث المػركم عنػػو 

تعيينيا عف النبي صمى ا عميو كسػمـ كلٌما لـ يصٌح َََفي تعيينيا ضعيؼ
يف عتي تسػػعة كتسػػاختمػػؼ السػػمؼ فيػػو كركم عػػنيـ فػػي ذلػػؾ أنػػكاع ، كقػػد جمعػػ

 ا كرسكلو صمى ا عميو كسمـ .اسمنا مما ظير لي مف كتاب 
 فمف كتاب ا :                             

 كاآلًخر كاألكؿ كاإللو كاألكـر كاألعمى  كاألحد  ا
 كالجٌبار كالتٌكاب كالبصير كالٌبرُّ  كالبارئ كالباطف كالظاىر
 كالحكيـ كالميبيف  كالحؽٌ  كالحفيُّ  كالحفيظ  كالحسيب كالحافظ
 كالخبٌلؽ كالخالؽ  كالخبير كالقٌيكـ كالحيُّ  كالحميد كالحميـ

 كالسميع كالسبلـ كالرقيب  كالرٌزاؽ كالرحيـ كالرحمف كالرؤكؼ
                                                 

(
ٔ

 ٕٓٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 2ٓٗ/ٕ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٖ

 ٕٕٗ/2( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 
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 كالعظيـ كالعزيز  كالعالـ كالصمد كالشييد كالشككر كالشاكر
 كالفتاح كالغنيُّ  كالغفكر كالغٌفار كالعميُّ  كالعميـ كالعفكٌ 
 كالقٌيار كالقكمٌ  كالقريب كالقدير كالقٌدكس كالقاىر كالقادر
 كالمتيف كالمتكبّْر كالمتعالي كالمؤمف كالمطيؼ كالكريـ كالكبير
 كالممؾ كالمقيت كالمقتدر كالمصكّْر كالمحيط كالمجيد كالمجيب
 كالكاسع كالكارث كالكاحد كالنصير كالمييمف كالمىكلى  كالمميؾ
    كالكٌىاب كالكليُّ  كالككيؿ كالكدكد

 كمف سنة رسكلو صمى ا عميو كسٌمـ :
كىـ كالجكاد الجميؿ ًييٌ  كالحى  كالسُّبُّكح كالرفيؽ كالربُّ  كالحى
ر كالمقدّْـ كالباسط كالقابض  كالطيّْب كالشافي كالسٌيد  كالمؤخّْ

    كالًكٍتري  كالمٌناف كالميعطي كالميحسف
ا فػػػي كتػػػاب ا تعػػػالى ،  ىػػػذا مػػػا اخترنػػػاه بػػػالتتبع كاحػػػد كثمػػػانكف اسػػػمن
ف كػاف عنػدنا  كثمانية عشر اسمنا في سنة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، كا 

ًإنَّػوي كىػافى بًػي ﴿تردد في إدخاؿ الحفٌي ؛ ألٌنػو إٌنمػا كرد مقيػدنا فػي قكلػو تعػالى : 
ًفيِّا ككذلؾ )الميحسف( ألٌننا لـ نٌطمع عمى ركاتو فػي الطبرانػي   {ْٕ}مريـ : ﴾حى

، كمػػػف أسػػػماء ا تعػػػالى مػػػا يكػػػكف  اإلسػػػبلـ مػػػف األسػػػماءشػػػيخ ، كقػػػد ذكػػػره 
 (ُ) ((مضافنا مثؿ : مالؾ الممؾ ، ذم الجبلؿ كاإلكراـ

األسػػػماء بمعػػػاني الصػػػفات عمػػػى  كقػػػد جعػػػؿ الػػػدامغاني كالفيركزآبػػػادم
 :يما الرغـ مف أٌف ىناؾ فركقنا بين

األكؿ : أسماء ا ما دٌؿ عمى ذات ا مع صفات الكماؿ القائمة بػو 
مثػػؿ : القػػادر ، كالعمػػيـ ، كالحكػػيـ ، كالسػػميع ، كالبصػػير ، فػػإٌف ىػػذه األسػػماء 
دٌلت عمى ذات ا ، كعمى ما قاـ بيا مف القدرة ، كالعمـ ، كالحكمة ، كالسمع 

                                                 

(
ٔ

  ٙٔ-٘ٔ( اٌمٛاعذ اٌّثٍٝ يٟ طفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕٝ ص 
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القائمػػػػة بالػػػػذات ، كػػػػالعمـ ، ، كالبصػػػػر ، أٌمػػػػا الصػػػػفات فيػػػػي نعػػػػكت الكمػػػػاؿ 
، فاالسػػـ  دٌؿ عمػػى أمػػريف ، كالصػػفة دلٌػػت عمػػى  الحكمػػة ، كالسػػمع ، كالبصػػر

 أمر كاحد ، كيقاؿ : االسـ متضمف لمصفة ، كالصفة مستمزمة لبلسـ .
سػػػماء يشػػػتؽ منيػػػا صػػػفات مثػػػؿ الػػػرحمف يشػػػتٌؽ منيػػػا أٌف األ:  الثػػػاني

مثػػػؿ صػػػفة االسػػػتكاء ، فػػػبل ، أٌمػػػا الصػػػفات فػػػبل يشػػػتؽ منيػػػا أسػػػماء ، الرحمػػػة 
اؿ : إٌف مف أسماء ا المستكم ، فتيشتىؽ مػف أسػماء ا : الػرحيـ ، كالقػادر يق

، كالعظػيـ ، صػػفات الرحمػػة ، كالقػػدرة ، كالعظمػػة ، لكػػف ال تيشػػتىؽ مػػف صػػفات 
 اإلرادة ، كالمجيء ، كالمكر ، اسـ المريد ، كالجائي ، كالماكر .: ا 

فػػػبل ييشػػػتؽ مػػػف ككنػػػو مػػػف أفعالػػػو ،   ال تيشػػػتؽ: أٌف أسػػػماء ا الثالػػػث
فاتو ، أٌمػػا صػػ، كالكػػاره ، كالغاضػػب  يحػػٌب ، كيكػػره ، كيغضػػب ، اسػػـ المحػػبٌ 

، كنحػك الغضػب المحبػة ، كالكػره ، ك صػفة لػو ثبػت فإٌنيا تيشتؽ مػف أفعالػو ، فت
 ذلؾ مف األفعاؿ . 

الحمػؼ ك ، إٌف أسماء ا كصفاتو تشترؾ فػي جػكاز االسػتعاذة :  الرابع
، لكػػف تختمػػؼ فػػي التعبيػػد كفػػي الػػدعاء ، فييتعبَّػػد ا  بأسػػمائو ، كال ييتعبَّػػد بيػػا 

بصػػفاتو مثػػؿ : عبػػد الكػػريـ ، كال يجػػكز عبػػد الكػػـر ، كمػػا أٌنػػو ييػػدعى ا عػػز 
  (ُ)كجؿ بأسمائو : يا كريـ ، كال يجكز : يا كـر

بمعػػاني تعػػالى فكيػػؼ تسػػٌنى لمػػدامغاني كالفيركزآبػػادم جعػػؿ أسػػماء ا 
ٍسػنىٰى فىػاٍدعيكهي ًبيىػا﴾صفاتو في قكلو تعالى :  ًلمَّػًو اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي كقكلػو تعػالى :  ﴿كى

ٰػفى  ٍسػنىىٰ  ۖ  ﴿قيًؿ اٍدعيكا المَّػوى أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمى ػا تىػٍدعيكا فىمىػوي اأٍلىٍسػمىاءي اٍلحي كقػد  ﴾أىيِّػا مَّ
أٌف بينيمػا فركقنػا أساسػية التػي مػف  كقػد تبػٌيفأمرنا ا سبحانو أف ندعكه بيػا ، 

بينيػػػػا جػػػػكاز أف نػػػػدعك ا بأسػػػػمائو ، كعػػػػدـ الجػػػػكاز أف نػػػػدعك ا بصػػػػفاتو ، 

                                                 

(
ٔ

( ٠ٕظش : وذب اٌعم١ذث ، ِٕٙا عٍٝ عت١ً اٌّثاي : اٌمٛاعةذ اٌّثٍةٝ يةٟ طةفاح هللا ٚأعةّائٗ 

 اٌذغٕٝ ، ٌٍش١خ ِذّذ ةٓ طاٌخ اٌعث١ّ١ٓ 
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أٌف المػػراد : الصػػفات العػػبل مػػف العمػػـ ، بػػأٌف الػػدامغاني صػػٌرح بالػػذكر كالجػػدير 
 كالقدرة ، كالسمع ، كالبصر ، كاإلرادة ، كالكبلـ .

 ألسماء األسماء بعينيا .فمما ال شؾ فيو مف أٌف المراد مف ا
فػي قكلػو تعػالى  كجعبل األسماء في الكجػو الرابػع بمعػاني المسػٌميات ،

اًء :  ػػًة فىقىػػاؿى أىنًبئيػػكًني ًبأىٍسػػمى ًئكى مىػػى اٍلمىبلى ـٍ عى ػػيي َـّ عىرىضى ـى اأٍلىٍسػػمىاءى كيمَّيىػػا ثيػػ ـى آدى مَّػػ ﴿كىعى
 ﴾ ػػاًدًقيفى ًء ًإف كينػػتيـٍ صى كىًريَّػػا ًإنَّػػا نيبىشّْػػريؾى بً ﴿يىػػا كقكلػػو تعػػالى : ىىػػٰػؤيالى ـو اٍسػػميوي زى غيػػبلى

 ﴾يىٍحيىىٰ 
ػا ، فقػد  كقد كجدت في كبلـ الدامغاني كالفيركزآبادم اضػطرابنا كتناقضن

ػػػريؾى  جعػػػؿ الػػػدامغاني مػػػف شػػػكاىد ىػػػذا الكجػػػو قكلػػػو تعػػػالى : كىًريَّػػػا ًإنَّػػػا نيبىشّْ ﴿يىػػػا زى
ـو اٍسميوي يىٍحيىىٰ بً  كالتسػمية تعنػي  (ُ) ي تسػميتو((ثػـ قػاؿ : ))يعنػ {ٕ}مريـ : ﴾غيبلى

االسػػػػـ ال المسػػػػٌمى ، كقػػػػاؿ الفيركزآبػػػػادم ))الرابػػػػع : بمعنػػػػى ميسػػػػمَّيات العػػػػالـ 
مَّـى آ ـى اأٍلىٍسمىاءى ﴿كىعى   (ِ) أم : عٌرفو أسماء المسٌميات(( ﴾دى
ـى اأٍلىٍسمىاءى كيمَّيىا﴾قاؿ مقاتؿ : ))  مَّـى آدى ـٌ إٌف ا تبارؾ كتعالى  ﴿كىعى ث

ـٌ األرض كٌميا ، فعٌمـ آدـ ، عميو السبلـ ، أسماءىا  حشرى الطيرى كالدكاٌب كىكا
، فقاؿ : يا آدـ : ىذا فرس ، كىذا بغؿ ، كىذا حمار ، حتى سٌمى لو كٌؿ 

 (ّ)داٌبة كطير باسمو((
ـى اأٍلىٍسػػػػػػمىاءى كيمَّيىػػػػػػا﴾كقػػػػػػاؿ الراغػػػػػػب : )) ـى آدى مَّػػػػػػ أم :  {ُّ }البقرة :﴿كىعى

أم : عٌممػػو ))أسػػماء مػػا خمػػؽ مػػف  (ْ) األلفػػاظ كالمعػػاني مفرداتيػػا كمركباتيػػا((
حيكاف كنبات كمعادف ، ثـٌ عرض تمؾ األشخاص عمييـ((
 (ٓ) 

                                                 

(
ٔ

 4ٖ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

(
ٕ

 2ٙ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٖ

 ٔٗ/ٔ( دفغ١ش ِمادً : 

(
ٗ

 ٕٕ٘/٠ٕٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٕٕ٘( اٌّفشداح  ص 

(
٘

 ٕٕ٘/ّٕذث اٌذفاظ ( ع
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فقػػػاؿ  ﴾﴿اأٍلىٍسػػػمىاءى كاختمػػػؼ المتػػػأكلكف فػػػي قكلػػػو كقػػػاؿ ابػػػف عطيػػػة : ))
، كقػاؿ قػـك : عػرض عميػو )يعنػي األسػماء( جميكر األٌمة : كعٌممو التسػميات 

تعطػي  –عمَّمػو –األشخاص ، قاؿ القاضي أبك محمد : كاألكؿ أبيف ، كلفظة 
ـٌ اختمػػػؼ الجميػػػكر فػػػي أمّْ األسػػػماء  ؟ قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس كقتػػػادة عٌممػػػوذلػػػؾ ، ثػػػ

  (ُ) كمجاىد : عٌممو اسـ كٌؿ شيء مف جميع المخمكقات دقيقيا كجميميا((
، عٌممػو أسػماءىا  قػؿ كمػا ال يعقػؿفعٌمـ ا آدـ أسماء مسميات مف يع

ًئكىػػًة﴾ مػػف دكف المبلئكػػة  مىػػى اٍلمىبلى ـٍ عى ػػيي َـّ عىرىضى ـٌ عػػرض الميسػػٌميات ﴿ثيػػ أم : ثػػ
التػػي ىػػي أعيػػاف األشػػياء عمػػى آدـ كالمبلئكػػة ، قػػاؿ : عرضػػيـ ، كمػػا قػػاؿ : 

اًء  ﴿ عرضيا ؛ ألٌنو غٌمب العاقؿ عمى غير العاقؿ  ًء فىقىػاؿى أىنًبئيػكًني ًبأىٍسػمى ىىػٰػؤيالى
﴾ اًدًقيفى ـى آدـ بأسمائيا ، كلػـ تعمػـ بيػا المبلئكػة ؛ ألٌنػو سػبحانو  ًإف كينتيـٍ صى فعًم

 ، خٌصو بتعميمو إٌياىا مف دكنيـ 
 ىذا ىك التفسير الذم ذىب إليو جميكر األٌمة ، كأجمع عمى ترجيحو  
المفسركف القدامى كالمتأخركف كالمحدثكف بدءنا مف تفسير مقاتؿ )ت : 

ق( فيككف المراد مف األسماء ُُِْق( إلى تفسير ابف عثيميف )ت : َُٓ
  األسماء بعينيا ال المسميات .

قكلػو تعػالى : صػناـ فػي كجعبل األسماء في الكجو الخػامس بمعنػى األ
ا تىٍعبيديكفى ًمف ديكًنًو ًإالَّ أى  ػا أىنػزىؿى المَّػػوي ًبيىػا ًمػف ﴿مى ٍيتيميكىىا أىنػتيـٍ كىآبىػاؤيكيـ مَّ ٍسػمىاءن سىػمَّ

﴾ ٍيتيميكىىا أىنػػػتيـٍ  كقكلػػػو تعػػػالى : {َْ}يكسػػػؼ : سيٍمطىافو ػػػمَّ ﴿ًإٍف ًىػػػيى ًإالَّ أىٍسػػػمىاءه سى
﴾ في بعض بو كىذا ما قيؿ  {ِّ}النجـ : كىآبىاؤيكيـ مَّا أىنزىؿى المَّػوي ًبيىا ًمف سيٍمطىافو

: ))كقيػػػػؿ عنػػػػى باألسػػػػماء المسػػػػميات ، أم : مػػػػا تعبػػػػدكف إاٌل  كتػػػب التفسػػػػير 
كالصػػحيح عنػػد جميػػكر المفسػػريف أٌنػػو أراد مػػف األسػػماء األسػػماء  (ِ) أصػػنامنا((
كذلػؾ تسػميتيـ : ))في تفسػير األسػماء فػي سػكرة يكسػؼ قاؿ الطبرم بعينيا ، 

                                                 

(
ٔ

 4ٔٔ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٕ

 2ٖٔ/4( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ 
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كقػػاؿ فػػي  (ُ)يػػـ بتسػػميتيا(( سػػٌمكىا بأسػػماء لػػـ يػػأذف لَََأكثػػانيـ آليػػة أربابنػػا
تفسيرىا في سكرة النجـ ))يقكؿ تعالى ذكػره : مػا ىػذه األسػماء التػي سػميتمكىا 

أنػػػػتـ ، كىػػػػي الػػػػبلت ، كالعػػػػزل ، كمنػػػػاة الثالثػػػػة األخػػػػرل إاٌل أسػػػػماء سػػػػميتمكىا 
فػالمراد إذف مػف األسػماء   (ِ)ما أنزؿ ا بيا يعني بيذه األسماء((َََكآباؤكـ

األسػػماء بعينيػػا ، كلػػيس األصػػناـ ، كىػػذا مػػا يكضػػحو كيؤكػػده المفسػػركف بعػػد 
ٍيتيميكىى ))الطبػػرم ، قػػاؿ الكاحػػدم :  ػػا تىٍعبيػػديكفى ًمػػف ديكنًػػًو ًإالَّ أىٍسػػمىاءن سىػػمَّ ا أىنػػتيـٍ ﴿مى

سػماء أيعني األربػاب كاآلليػة ، كال تصػٌح معانييػا لؤلصػناـ ، فكأٌنيػا  ﴾كىآبىاؤيكيـ
قػػػاؿ ك   (ّ) ، ككػػػأٌنيـ يعبػػػدكف األسػػػماء  ؛ ألٌنيػػػا ال معػػػاني تصػػػٌح ليػػػا((فارغػػػة 
ػا تىٍعبيػديكفى ًمػف ديكنًػًو ًإالَّ أىٍسػمىاءن سىػمَّ كقكلػو : :((الراغب  أف  : فمعنػاه ﴾ٍيتيميكىىا﴿مى

نما ىي أسماء عمى غير ميسٌمى االسماء التي تذكركنيا  ليس ليا ميسٌميات ، كا 
مػػا يعتقػػدكف فػػي األصػػناـ بحسػػب تمػػؾ األسػػماء غيػػر مكجػػكد ؛ إذ كػػاف حقيقػػة 

ػػا تىٍعبيػػديكفى ًمػػف ديكنًػػًو ًإالَّ أىٍسػػمىاءن سىػػمَّ الزمخشػػرم : ))كقػػاؿ  (ْ)فييػػا((  ﴾ٍيتيميكىىا﴿مى
ـٌ طفقػتـ تعبػدكنيا ، فكػأٌنكـ ال  يعني أٌنكـ سٌميتـ ما ال يستحؽ اإلليية آليػة ، ثػ

أم : مػػا ىػػي إاٌل كقػػاؿ : )) (ٓ) تيػػا((تعبػػدكف إاٌل أسػػماء فارغػػة ال ميسػػمَّيات تح
ابػػف عطيػػة : ))كأٌمػػا عمػػى كقػػاؿ  (ٔ) أسػػماء لػػيس تحتيػػا فػػي الحقيقػػة مسػػٌميات((

المعنى المختار مف أٌف عبادتيـ ىي لمعاف تعطييا األسماء ، كليست مكجكدة 
كضػػعتمكىا ، فالضػػمير لمتسػػميات ، كككػػد  ﴾ٍيتيميكىىاسىػػمَّ ﴿فػػي األصػػناـ فقكلػػو  

 فيػػػي ))إاٌل أسػػػماء ، أم : تسػػػميات اخترعتمكىػػػا (ٕ) الضػػػمير لييعطىػػػؼ عميػػػو((
                                                 

(
ٔ

 ٖٕٙ/ٕٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 2/2ٖٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 ٖٔٙ/ٕ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٗ

 ٕٕٙ/٠ٕٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٕٕ٘( اٌّفشداح  ص 

(
٘

 ٖ٘ٗ/ٕ( اٌىشاف 

(
ٙ

 ٖٔٗ/ٗ( اٌىشاف 

(
2

 ٕٙٗ/ٖاٌٛج١ض ( اٌّذشس 
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ػػا تىٍعبيػػديكفى ًمػػف ديكنًػػًو كقػػاؿ الشػػككاني : )) (ُ) ال حقيقػػة ليػػا((﴾﴿أىنػػتيـٍ كىآبىػػاؤيكيـ ﴿مى
ف  ﴾ٍيتيميكىىاًإالَّ أىٍسمىاءن سىمَّ  أم : إاٌل أسماء فارغة سميتمكىا كال مسميات ليا ، كا 

ليػا ميسػمَّيات(( كنػتـ تزعمػكف أفٌ 
ٍيتيميكىىا﴿ًإٍف ًىػيى ًإالَّ أىٍسػمىاءه كقػاؿ : )) (ِ)  ﴾سىػػمَّ

و مػػف ككنيػػا آليػػة إاٌل أسػػماء أم : مػػا األكثػػاف أك األصػػناـ باعتبػػار مػػا تدعكنػػ
تحقيػػر لشػػأنيا مػػا ال كفػػي ىػػذا مػػف الَََفميسػػت إاٌل مجػػرد أسػػماءَََمحضػػة

يخفى ، كما تقكؿ في تحقير رجػؿ : مػا ىػك إاٌل اسػـ إذا لػـ يكػف مشػتمبلن عمػى 
ا تىٍعبيديكفى ًمػف ديكنًػًو ًإالَّ أىٍسػمىاءن صفة معتبرة ، كمثؿ ىذه اآلية قكلو تعالى :  ﴿مى

صػفة ألصػناـ ، كالضػمير يرجػع إلػى األسػماء  ﴾ٍيتيميكىىاسىمَّ ﴿فقكلو  ﴾ٍيتيميكىىاسىمَّ 
 (ّ)ال إلى األصناـ((

ذكر الدامغاني كابف الجكزم أفَّ أكلى في القرآف الكريـ أولى : -ٕ
 عمى كجييف : 

النًَّبيُّ أىٍكلىى كقكلو تعالى : ) الكجو األكؿ : أكلى بمعنى أحؽٌ 
ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىنفيًسًيـٍ   {ٔ(}األحزاب : ًباٍلمي

الثاني : أكلى ، بمعنى الكعيد كالتيديد ، كقكلو تعالى :  كالكجو 
 (ْ){ ّٓ-ّْ(}القيامة : { ثيَـّ أىٍكلىى لىؾى فىأىٍكلىىّْأىٍكلىى لىؾى فىأىٍكلىى })

قاؿ ابف فارس : ))كفبلف أكلى بكذا ، أم : أحرل كأجدر ، فأمَّا قكلو 
بنا يقكؿ : في الشتـ : أكلى لؾ ، فحدثني عمي بف عمر ، قاؿ : سمعتي ثعم

 أكلى : تيدد ككعيد ، كأنشد : 
دّْ          فأكلى ثـ أكلى ثـ أكلى    كىؿ لمدَّرّْ ييحمىب مف مىرى

                                                 

(
ٔ

 ٕٓٓ/٘( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٕ

 ٕٖ/ٖ( يذخ اٌمذ٠ش 

(
ٖ

 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/٘( يذخ اٌمذ٠ش 

كمنتخػػػػب قػػػػرة ُٗكنزىػػػػة األعػػػػيف ص  ْْينظػػػػر : الكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمػػػػدامغاني ص  ( ْ)
 . ّّ-ِّالعيكف ص 
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 كقاؿ األصمعي : معناه : قاربو ما ييمكو ، كأنشد 
 فعادل بيف ىاديتيف منيا   كأكلى أف يزيد عمى الثبلث               

 (ُ) معي((مما قالو األصأفضؿ قاؿ ثعمب : كلـ يقؿ أحد 
 صاعدنا حصكالن ))كلي : الكىالة أف يحصؿ شيئاف ف كقاؿ الراغب : 

ليس بينيما ما ليس منيما ، كيستعار ذلؾ لمقرب مف حيث المكاف كمف حيث 
كيقاؿ : ...  النسبة ، كمف حيث الديف كمف حيث الصداقة كالنصرة كاالعتقاد

أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف النًَّبيُّ قاؿ تعالى : )فبلف أكلى بكذا ، أم : أحرل 
ـى لىمًَّذيفى اتَّبىعيكهي { كقاؿ تعالى : )ٔ(}األحزاب : أىنفيًسًيـٍ  ًإفَّ أىٍكلىى النَّاًس ًبًإٍبرىاًىي

ٍؤًمًنيفى  ًليُّ اٍلمي كقيؿ قكلو  {ٖٔ(}آؿ عمراف : كىىىػذىا النًَّبيُّ كىالًَّذيفى آمىنيكٍا كىالٌموي كى
{ مف ّٓ-ّْ(}القيامة : { ثيَـّ أىٍكلىى لىؾى فىأىٍكلىىٍّْكلىى }أىٍكلىى لىؾى فىأى تعالى : )

ىذا ، معناه : العذاب أكلى لؾ كبؾ ، كقيؿ ىذا فعؿ المتعدم بمعنى 
كقاؿ األصمعي : قاربؾ ...  ))كمعناه : العقاب أكلى لؾ كبؾ (ِ)القرب((

عراب اف مبتدأ ، أفَّ أكلى : الكممة حذره ، مأخكذ مف الكلي ، كىك القرب ، كا 
، كقيؿ :  أكلى :  كلؾ : خبره عمى معنى : القرب مف العذاب مستقر لؾ

 (ّ) خبر لمبتدأ مضمر ، أم : العذاب : أكلى لؾ كبؾ مف غيره((
 كال أكجو ، بمعنى الكجو األكؿ في الحقيقة ىك  فمعنى الكجو الثاني 

أفَّ الجزء جاء في القرآف الكريـ عمى أىؿ الكجكه ذكر الجزء : -ٖ 
 : ثبلثة أكجو 

                                                 

 .ٕٔٗ-ٔٔٗمقاييس المغة ص  ( ُ)

 .ٗٓٓ-ٕٓٓالمفردات ص  ( ِ)

 .ّْْ-ّّْ/ْعمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ  ( ّ)
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ٍذ أىٍربىعىةن مّْفى جباؿ : كقكلو تعالى : ) ةالكجو األكؿ : أربع قىاؿى فىخي
ٍزءنا ثيَـّ اٍدعيييفَّ يىٍأًتينىؾى  بىؿو مٍّْنييفَّ جي مىى كيؿّْ جى ٍرىيفَّ ًإلىٍيؾى ثيَـّ اٍجعىٍؿ عى الطٍَّيًر فىصي

ًكيـه  ـٍ أىفَّ الٌموى عىًزيزه حى  { كىذا الكجو قالو الحيرم .َِٔ(}البقرة : سىٍعينا كىاٍعمى
مىى : الجزء يعني البعض كقكلو تعالى : )الثاني  الكجو  ثيَـّ اٍجعىٍؿ عى

ٍزءنا ٍنييفَّ جي بىؿو مّْ  .{َِٔ(}البقرة : كيؿّْ جى
عىميكا لىوي ًمٍف : الجزء يعني الكلد ، كقكلو تعالى : ) الكجو الثالث  كىجى

ٍزءنا  (ُ){ُٓ(}الزخرؼ : ًعبىاًدًه جي
جباؿ في قكلو  ةأربع: جعؿ الحيرم الجزء في الكجو األكؿ بمعنى  
ٍزءنا)تعالى :  ٍنييفَّ جي بىؿو مّْ مىى كيؿّْ جى  ( ثيَـّ اٍجعىٍؿ عى

، جاء في عمى ىذا النحك ال أدرم كيؼ فيـ الحيرم الجزأ ىنا 
قاؿ ...  التفسير : ))قاؿ ابف عباس : أخذ طاككسنا ، كنسرنا ، كديكنا ، كغرابنا

فسركف : أمره ا تعالى أف يذبح تمؾ الطيكر ، كينتؼ ريشيا كيقطّْعيا ، الم
َـّ  كيفرّْؽ أجزاءىا ، كيخمط ريشيا كدماءىا كلحكميا ، بعضيا ببعض ، ث
ئيفَّ أربعة أجزاء عمى أربعة أجبؿ ، ففعؿ إبراىيـ كأمسؾ رؤكسيفَّ عنده ،  يجزّْ

لطيكر يطير بعضيا إلى بإذف ا ، فجعمت أجزاء ا ثـ دعاىفَّ : تعاليفى 
َـّ أتينو سعينا عمى أرجميفَّ ، كتمقى كؿ طائر رأسو((بعض  كىذا ىك  (ِ)، ث

فالجزء  (ّ)المعنى المفيـك كالمراد مف الجزء الذم أجمع عميو أىؿ التفغسير
أف يككف المعنى ، أك  عائد إلى الطير كليس إلى الجباؿ ، ثَـّ كيؼ يصحٌ 

                                                 

كنزىػة  ُٓٔكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  ُْٔينظر : كجكه القرآف لمحيػرم ص  ( ُ)
 .َٗاألعيف ص 

 . ّٕٔ/ُالكسيط في تفسير القرآف المجيد لمكاحدم  ( ِ)

 .ُٕٓ/ُكأنكار التنزيؿ  َِٔ/ُكزاد المسير  ُٕ-ْٔ/ّينظر : جامع البياف  ( ّ)
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جباؿ ، ما ىذا ؟! يا سبحاف  ةمنيفَّ أربع ثـ اجعؿ عمى كؿ جبؿالتقدير : 
 ا ! ماذا أصاب أصحاب كتب الكجكه ؟!

يعني الجزء بعينو ، أمَّا جعؿ  كالبعض كما جاء في الكجو الثاني
جعؿ أبك فقد  ففيو نظر ،  الثالث الجزء بمعنى الكلد كما جاء في الكجو

عىميكاقكلو تعالى : )دة ، كابف قتيبة ، كالطبرم عبي ٍزءنا كىجى ( لىوي ًمٍف ًعبىاًدًه جي
نصيب قريب مف معنى الجزء كالبعض ، كال  (ُ)معنى : كجعمكا لو نصيبناب

ٍزءناكقاؿ الزمخشرم : ))كمعنى ) ( أف قالكا المبلئكة بنات ا ، ًمٍف ًعبىاًدًه جي
ا منو ، كما يككف الكلد بضعة مف كالده كجزءنا لو ، كمف  فجعمكىـ جزءنا كبعضن

العرب اسـ  التفاسير تفسير الجزء باإلناث ، كادعاء أفَّ الجزء في لغةبدع 
كذب عمى العرب ، ككضع مستحدث كمنحكؿ ، كلـ  لئلناث ، كما ىك إالٌ 

، ثـ صنعكا بيتنا بيتنا(( كقد  (ِ)يقنعيـ ذلؾ حتى اشتقكا منو : أجزأت المراة ي
بمعنى الكلد أك  استعماؿ العرب في كبلميـ كشعرىـ الجزءأنكر الزجاج كغيره 

ٍزءناأمَّا قكلو تعالى ) (ّ)اإلنثى عىميكا لىوي ًمٍف ًعبىاًدًه جي ( فمعناه أنَّيـ لما قالكا أفَّ كىجى
ا كما يككف الكلد بضعة مف المبلئكة بنات ا  ، فقد جعمكىـ جزءنا لو كبعضن

،  بمعنى الكجو الثانيفي الحقيقة فيككف الكجو الثالث ىك  (ْ)كالده كجزءنا لو 
  كال أكجو .

                                                 

كجػػػػامع البيػػػػاف  ّٔٗكتفسػػػػير غريػػػػب القػػػػرآف ص  َِٓينظػػػػر : مجػػػػاز القػػػػرآف ص  ( ُ)
ِٓ/ٕٔ . 

 ِّٓ/ْالكشاؼ  ( ِ)

عرابو لمزجاج  ( ّ) كتػاج العػركس  ُّٕ/ّكلسػاف العػرب  َّٗ/ْينظر : معاني القرآف كا 
ُ/ُّٓ  

كعمػػدة الحفػػاظ فػػي تفسػػير أشػػػرؼ  ُٓ/ُٔينظػػر : الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف لمقرطبػػي  ( ْ)
 .  ِّّ/ُاأللفاظ لمحمبي 
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قػػاؿ الػػدامغاني : ))تفسػػير جثيِّػػا عمػػى كجيػػيف : جميعنػػػا ، : جثيِّػػا -ٗ
                                كمف الجثك عمى الركب .                                                                                                        

َـّ ):  يعنػػي جميعنػػا قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة مػػريـفكجػػو منيمػػا ، جثيِّػػا ،  ثيػػ
ـى ًجًثيِّا يىنَّ ٍكؿى جى ـٍ حى نَّيي  { يعني : جميعنا ٖٔ(}مريـ : لىنيٍحًضرى

كالكجو الثػاني ، جثيِّػا ، يعنػي : جػاثيف عمػى ركػبيـ ، قكلػو تعػالى فػي 
اًثيىةن سػػػكرة الجاثيػػػة : ) ػػػةو جى تىػػػرىل كيػػػؿَّ أيمَّ عمػػػى { يعنػػػي : جػػػاثيف ِٖ(}الجاثيػػػة : كى

  (ُ)ركبيـ((
ـى قػػاؿ مقاتػػؿ فػػي تفسػػير قكلػػو تعػػالى  : ))) يىػػنَّ ػػٍكؿى جى ـٍ حى نَّيي َـّ لىنيٍحًضػػرى ( ثيػػ

فػػػػالمعنى عنػػػػده :  (ِ)( يعنػػػػي جميعنػػػػا عمػػػػى الركػػػػب((ًجًثيِّػػػػايعنػػػػي فػػػػي جيػػػػنـ )))
لنحضػػرنيـ جميعنػػػا جػػػاثيف عمػػػى ركػػػبيـ ، كقػػاؿ أبػػػك عبيػػػدة : ))جميػػػع جػػػاث ، 
خػػػػػرج مخػػػػػرج فاعػػػػػؿ ، كالجميػػػػػع فيعػػػػػكؿ ، غيػػػػػر أنَّيػػػػػـ ال يػػػػػدخمكف الػػػػػكاك فػػػػػي 

  (ّ)المعتؿ((
))كجثيِّا( بالضـ كالكسر جميعنا ، كمعنػى )جثيِّػا( عمػى كقاؿ الزجاج : 

ثيػػيّّ : جمػػع جػػػاث ، مثػػؿ قاعػػػد  ركػػبيـ ال يسػػتطيعكف القيػػػاـ ممػػا ىػػـ فيػػػو ، كجي
ػا لكسػرة اليػاء  كقعكد ، كبارؾ كبركؾ ، كاألصؿ ضـ الجيـ كجائز كسرىا اتباعن

ًثيِّػػا : منصػػكب عمػػى الحػػاؿ(( كقػػاؿ الراغػػب : ))يصػػح أف يكػػكف جمعنػػا (ْ) ، كجي
كىذا ىك المعنى المشػيكر عنػد (ٓ) نحك بيكٌي ، كأف يككف مصدرنا مكصكفنا بو((

د أجػػاز عػػدد مػػنيـ أف يكػػكف بمعنػػى الجماعػػات ، فقػػد قػػاؿ ابػػف المفسػػريف ، كقػػ

                                                 

(
ٔ

 . ٗٙٔ-ٖٙٔ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 . 2ٖٔ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٖ

 .ٔٙٔ( ِجاص اٌمشآْ ص 

(
ٗ

 .ٕٙ/٠ٕٚٗظش : اٌّذشس اٌٛج١ض الةٓ عط١ج  2ٕٙ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
٘

 .4ٖ ( اٌّفشداح ص
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كابػػف قتيبػػة لػػـ يشػػر ، مػػف  (ُ)قتيبػػة : ))جمػػع جػػاث ، كفػػي التفسػػير جماعػػات((
كقػاؿ الكاحػدم : ))يعنػي فػي جيػنـ ؛ كذلػؾ  أيف أتى المفسركف بيذا المعنػى ؟

: قػػاؿ مجاىػػد  (ًجًثيِّػػاكقكلػػو )...  أفَّ حػػكؿ الشػػيء يجػػكز أف يكػػكف فػػي داخمػػو
عمى الركب ، جمع جاث ، مف قكليـ : جثػا عمػى ركبتػو يجثػك ، (ِ)مستكقريف 

جماعػػات ، كىػػك قػػكؿ مقاتػػؿ ، كىػػك جمػػع جثٍػػكة ،  (ًجًثيِّػػاكقػػاؿ ابػػف عبػػاس : )
كقػد مػػرَّ قػكؿ مقاتػػؿ ، كقػػاؿ  (ّ) كجثٍػكة : كىػػي المجمػكع مػػف التػراب كالحجػػارة((

مثػؿ : ...  كبتيػو يجثػكالقرطبي : ))ك)جثيِّػا( جمػع جػاث ، يقػاؿ : جثػا عمػى ر 
كىػك عمػى ...  جمس جمكسنا كقكـ جمػكس كقػاؿ ابػف عبػاس : )جثيِّػا( جماعػات

ثكة كًجثػكة ثػبلث لغػات ، كىػي الحجػارة المجمكعػة ،  ثكة كجى ىذا التأكيؿ جمع جي
 (ْ)كالتراب المجمكع((

ا أنَّو  كما نيًسب إلى ابف عباس لـ يثبت سندنا ؛ ألنَّو قد نيسب إليو أيضن
كعػف كقػاؿ أبػك حيػاف األندلسػي : )) (ٓ))جثيِّا( بمعنى القعكد عمى الركػبجعؿ 

ابف عباس : قعكدنا ، كعنو جماعات ، جمع جثكة ، كىك المجمػكع مػف التػراب 
كالحجػػػارة ، كقػػػاؿ مجاىػػػد كالحسػػػف كالزجػػػاج : عمػػػى الركػػػب ، كقػػػاؿ السُّػػػدّْم : 

)ًجثيِّػا( بكسػر قيامنا عمى الركب لضيؽ المكاف ، كقرأ حمػزة كالكسػائي كحفػص 
   (ٔ) الجيـ ، كالجميكر بضميا((

كقاؿ الحمبي : ))كجثيِّا : جمع جاث ، جمػع عمػى فعػكؿ ، نحػك قاعػد 
كعف ابف عباس : أنَّو بمعنى جماعات جماعات ، ...  كقعكد كجالس كجمكس

                                                 

(
ٔ

 . 2ٕ٘( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 ( اعذٛلش : دًّ دّالً ثم١الً  .

(
ٖ

 .4ٓٔ/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

 . ٕ٘ٗ/٠ٖٕٚظش : يذخ اٌمذ٠ش  ٕٓٔ/ٔٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
٘

 . 22ٔ/٘ٚدفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ الةٓ وث١ش  ٕٗٔ/ٙٔ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ 

(
ٙ

 .2ٕ٘/ٙ( اٌتذش اٌّذ١ط  
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ذلػؾ أفَّ ىػذا المعنػى قػكؿ قيػؿ بػو لػـ  (ُ) جمع جثكة ، كفي صحتو عنو نظػر((
ـى قػػػػاؿ : ))كقكلػػػػو تعػػػػالى : )، ك  تكلػػػػـ يثبػػػػ يصػػػػحٌ  يىػػػػنَّ ػػػػٍكؿى جى ـٍ حى نَّيي َـّ لىنيٍحًضػػػػرى ثيػػػػ
أم : باركيف عمػى ركػبيـ ، كفػي الحػديث : مػف دعػا دعػاء  {ٖٔ(}مريـ : ًجًثيِّا

ثػكة ، أم : مػف جماعػ ثػا : جمػع جي ثا جينـ ، الجي  ت جيػنـاالجاىمية فيك مف جي
ـى ًجًثيِّػػاكقكلػػو تعػػالى : )...  يىػػنَّ ػػٍكؿى جى حتمػػؿ الجمػػع كيحتمػػؿ المصػػدر قػػالكا ي (حى

 (ِ) المكضكع مكضع الجمع((
قػاؿ الطبػرم : كالصحيح أفَّ داللػة الجثػك فػي شػاىد الػكجييف كاحػدة ، 

ـى ًجًثيِّػا)))عف ابف عباس قكلو تعالى :  يىنَّ ٍكؿى جى ـٍ حى نَّيي يعنػي القعػكد  (ثيَـّ لىنيٍحًضرى
تىرىل كيؿَّ أيمَّةو )، كىك مثؿ قكلو تعالى :  اًثيىةن كى  (ّ) (((جى

كقػاؿ الزمخشػػرم : ))جثػػاة عمػى ركػػبيـ ، غيػػر مشػاة عمػػى أقػػداميـ ،  
ػػػػةو )كذلػػػػؾ أفَّ أىػػػػؿ المكقػػػػؼ كصػػػػفكا بػػػػالجثك قػػػػاؿ ا تعػػػػالى :  تىػػػػرىل كيػػػػؿَّ أيمَّ كى

اًثيىةن  كأىؿ المكقػؼ جػاثكف ...  كقاؿ البيضاكم : )))جثيِّا( عمى ركبيـ (ْ) (((جى
تىػػػرىل كيػػػؿَّ أي جػػػاثكف لقكلػػػو تعػػػالى : ) اًثيىػػػةن كى ػػػةو جى فمعميػػػـ يسػػػاقكف جثػػػاة مػػػف ...  (مَّ

المكقػػؼ إلػػى شػػاطئ جيػػنـ إىانػػة بيػػـ ، أك لعجػػزىـ عػػف القيػػاـ لمػػا عػػراىـ مػػف 
ككػذلؾ قػرف أبػك  (ٓ)الشدة ، كقرأ حمزة كالكسائي كحفص )ًجثيِّا( بكسػر الجػيـ((

حيػػػػػاف داللػػػػػة الجثػػػػػك فػػػػػي سػػػػػكرة مػػػػػريـ بػػػػػداللتيا فػػػػػي سػػػػػكرة الجاثيػػػػػة ، فقػػػػػاؿ : 
: يتجاثكف عند مكافاة شاطئ جينـ كما كانكا فػي المكقػؼ متجػاثيف ))فالمعنى 

لحساب قبؿ الكصكؿ إلى العقاب كالثكاب ، كقاؿ نَّو مف تكابع التكافؽ في ا؛ أل

                                                 

(
ٔ

 . ٕٓٙ/2ٌّظْٛ ( اٌذس ا

(
ٕ

 . 2ٖٓ/ٔ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٖ

 . ٕٗٔ/ٙٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 . ٕٖ/ٖ( اٌىشاف 

(
٘

 . ٙٔ/ٗ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 
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اًثيىػػةن تعػػالى : ) ػػةو جى تىػػرىل كيػػؿَّ أيمَّ كقػػاؿ ابػػف كثيػػر :  (ُ) ( ك)جثيِّػػا( حػػاؿ مقػػدرة((كى
ػػةو قكلػػو تعػػالى : )))قػػاؿ العػػكفي عػػف ابػػف عبػػاس ، يعنػػي قعػػكدنا ك تىػػرىل كيػػؿَّ أيمَّ كى

اًثيىةن   (ِ) (((جى
، كيعنػي القعػكد عمػى كذكر ابف عاشكر أفَّ الجثك في الشاىديف كاحد 

ػػػةو أفَّ جثػػػك النػػػاس فػػػي الحشػػػر فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : ) الركػػػب ، إالٌ  تىػػػرىل كيػػػؿَّ أيمَّ كى
اًثيىةن   تعػالى :( جثك خضػكع  تعػالى ، كجثػك الكػافريف حػكؿ جيػنـ فػي قكلػو جى

ـى ًجًثيِّا) يىنَّ ٍكؿى جى ـٍ حى نَّيي   (ّ)( جثك مذلةثيَـّ لىنيٍحًضرى
 فقػػد أكَّػػد المفسػػركف أفَّ الجثػػك فػػي شػػاىدم الػػكجييف كاحػػد ، كلػػك صػػحٌ 

ات فيػػػك كجػػػو مختمػػػؽ ؛ ألنَّػػػو  أفَّ الجثػػػك فػػػي شػػػاىد الكجػػػو األكؿ بمعنػػػى جماعػػػ
ى صػيغتو ، كة ال مف جاث ، أم : مف صيغة أخرل ، فيككف لكؿ معنمف جث

ػا ، كقػػد جمػع ابػف الجػكزم أقػكاؿ المفسػػريف  كلكػؿ صػيغة معناىػا كال أكجػو أيضن
في معنى )جثيِّا( فقاؿ : ))كلممفسريف في معناه خمسة أقكاؿ ، أحدىا : قعػكدنا 
ػا ،  ، كالثاني : جماعات جماعات ، كالثالث : جثيِّا عمى الركػب ، كالرابػع قيامن

ػا  (ْ) كالخامس : قيامنا عمى ركبيـ(( قمك صػحت ىػذه األقػكاؿ فيػك مختمػؽ أيضن
 بطريقة جعمو بمعنى ما قيؿ .

كما ذكره أىؿ التفسير فػي الػكجييف المػذككريف ذكػره أىػؿ المغػة ، قػاؿ 
ثػػا جيػػنـ   (ٓ)ابػػف الجػػزرم : ))جثػػا : فيػػو مػػف دعػػا دعػػاء الجاىميػػة فيػػك مػػف جي

ثػػا النػػار، كفػػي حػػديث آخػػر : ًمػػف دعػػا يػػا لفػػبلف  ػػا يػػدعك إلػػى جي ثػػا :  فإٌنمى ، الجي
ثًػيّّ بتشػػديد  ثٍػكة بالضػػـ ، كىػك الشػيء المجمػػكع ، كتيػركل ىػذه المفظػػة جي جمػع جي

                                                 

(
ٔ

 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٙ( اٌتذش اٌّذ١ط  

(
ٕ

 ٖ٘ٗ/٠ٚ2ٕظش : يذخ اٌمذ٠ش  22ٔ/٘( دفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ 

(
ٖ

 . 2ٙ/ٙٔ( ٠ٕظش : اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٗ

 .22ٔ/٘( صاد اٌّغ١ش 

(
٘

 ٗ اإلِاَ أدّذ .( أخشج
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))كفػػػي الحػػػديث :  (ُ) اليػػػاء : جمػػػع جػػػاثو ، كىػػػك الػػػذم يجمػػػس عمػػػى ركبتيػػػو((
ثىػػى جيػػنـ أنَّػػو مػػف جماعػػات أىػػؿ جيػػنـ عمػػى ركايػػة مػػف ركل ...  فػػبلف مػػف جي

ثػيّْ جيػنـ بتشػديد اليػاء فيػك جمػع الجػاثي ،  ثى بالتخفيؼ ، كمػف ركاه مػف جي جي
ـى ًجًثيِّػػا)قػػاؿ ا تعػػالى :  يىػػنَّ ػػٍكؿى جى ـٍ حى نَّيي َـّ لىنيٍحًضػػرى فقكلػػو صػػمى ا عميػػو  (ِ)(((ثيػػ

ثًػػػيّْ جيػػػنـ ، أم : ممػػػف يجثػػػك عمػػػى    (ّ) الركػػػب فييػػػا((كسػػػمـ : ))فػػػبلف مػػػف جي
   (ْ)ثىكالجٍثكة بضـ الجيـ أك فتحيا أك كسرىا ثبلث لغات كجمع الجميع : الجي 

كثمػػة قضػػية ميمػػة غفػػؿ عنيػػا جميػػع المفسػػريف ، كلػػـ أجػػد أحػػدنا مػػنيـ 
مػػف نبىػػو عمييػػا ، كىػػي أنَّيػػـ كيػػؼ أجػػازكا جعػػؿ )جثيَّػػا( بمعنػػى جماعػػات جمػػع 

ـى ًجًثيِّاثيَـّ لىنيٍحًضرى )جثكة في قكلو تعالى :  يىنَّ ٍكؿى جى ـٍ حى ( كقد أكدكا كأىؿ المغػة نَّيي
ثػا ال جثػيّّ ؟! فكيػؼ تسػنَّى ليػـ أف يجيػزكا ىػذا المعنػى كلػـ  أفَّ جثكة جمعيا جي
ثا ال في قراءة متكاترة كال في قراءة شاذة ؟! فكيػؼ  يرد في القرآف الكريـ لفظ جي

 أجازكا في كتاب ا معناه كلـ يرد فيو لفظو ؟!
امغاني حيف جعؿ الكجو األكؿ بمعنى الجميع لـ يكف يقصد أنَّو كالد

جمع جثكة ؛ ألنَّو لك قصد ىذا لجعمو بمعنى : جماعات ال بمعنى جميع ، 
نَّما استنادنا إلى ما يدؿ كلـ يجعمو بمعنى جميع  ؛ استنادنا إلى لفظ الجثك كا 

 ثيِّا ؟عميو مضمكف اآلية ألفَّ معناىا : لنحضرنيـ جميعيـ حكؿ جينـ ج
ذكر أىؿ الكجكه أفى لمجسد في القرآف الكريـ أربعة : الجسد -٘

 أكجو :

الكجو األكؿ : جسد ليس فيو ركح ، أك الجسد المصكَّر كقكلو 
(}األعراؼ :  كىاره سىدنا لَّوي خي  { ُْٖتعالى : )ًعٍجبلن جى

                                                 

(
ٔ

 .ٖٕ٘/ٔ( إٌٙا٠ج يٟ غش٠ب اٌذذ٠ث 

(
ٕ

 .  22/ٖ( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٖ

 . ٓٙٔ/2ٖ( دا  اٌعشٚط 

(
ٗ

 22/ٖ( ٠ٕظش : ٌغاْ اٌعشا 
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سىدنا ال  ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى الكجو الثاني : اآلدميكف ، كقكلو تعالى : )كى
(}األنبياء :  اًلًديفى مىا كىانيكا خى ـى كى { الحيرم كجعمو الدامغاني ٖيىٍأكيميكفى الطَّعىا

بمعى الكجو األكؿ الجسد المصكر ما ال ركح فيو ، كجعمو الفيركزآبادم 
 بمعنى البدف 

مىٍيمىافى كىأىٍلقىٍينىا الكجو الثالث : شيطانن  لىقىٍد فىتىنَّا سي ا ، كقكلو تعالى : )كى
(}ص :  سىدنا ثيَـّ أىنىابى مىى كيٍرًسيًّْو جى    {ّْعى

الكجو الرابع : جعؿ الفيركزآبادم الجسد بمعنى البدف كقكلو تعالى : 
اًلًدي مىا كىانيكا خى ـى كى سىدنا ال يىٍأكيميكفى الطَّعىا ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى (}األنبياء : )كى  (ٔ){ٖفى

يدؿُّ عمى تجمع الشيء ،  كالميـكالسيف قاؿ ابف فارس : )الجيـ 
كقاؿ : ))كالجيـ كالسيف كالداؿ يدؿُّ عمى  (ٕ) فالجسـ كؿ شخص ميدرىؾ((

ا ، كاشتداده ، مف ذلؾ جسد اإلنساف(( الراغب :  كقاؿ (ٖ) تجمع الشيء أيضن
منو مف كجييف ، قاؿ الخميؿ رحمو ا :  أنَّو أخٌص  ))الجسد ىك الجسـ إالٌ 

ا فإفَّ  مف خمؽ األرض كنحكه )كالحيكاف(  ال يقاؿ الجسد لغير اإلنساف كأيضن
...  الجسد ما لو لكف ، كالجسـ يقاؿ لما ال يبيف لو لكف ، كالماء كاليكاء

كالجسـ ما لو طكؿ كعرض كعمؽ ، كال تخرج أجزاء الجسـ عف ككنيا 
ف قيطّْ  ذىا ...  ع ما قيطع ، كجيزّْئى ما جيزئى أجسامنا ، كا  قاؿ ا تعالى : )كىاً 

(}المنافقكف :  ـٍ تيٍعًجبيؾى أىٍجسىاميييـٍ { تنبيينا أف ال كراء األشباح معنى ْرىأىٍيتىيي

                                                 

كبصائر  ُِٔكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  َُٓ-ُْٗ( كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)
 ِّٖ/ِذكم التمييز 

 ُٕٔ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ُٕٔ( مقاييس المغة ص  ّ)
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كالجسماف قيؿ : ىك الشخص ، كالشخص قد يخرج مف ككنو ...  معتدّّ بو
ا بتقطيعو كتجزئتو بخبلؼ الجسـ((  (ٔ)شخصن

الجسد في الكجو األكؿ بمعنى الجسد الذم ال ركح فيو ، أك جعمكا 
( كبمعنى اآلدمييف  كىاره سىدنا لَّوي خي الجسد المصكَّر في قكلو تعالى : )ًعٍجبلن جى
ا  مى ـى كى سىدنا ال يىٍأكيميكفى الطَّعىا ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى في الكجو الثاني في قكلو تعالى )ى

( كىذا ىك الجسد اًلًديفى بعينو في ىذيف الكجييف ؛ ألفَّ الجسد يعني  كىانيكا خى
كّْر عمى شكمو .  جسد اإلنساف ، اك الحيكاف ، حيِّا كاف أـ ميتنا ، أك ما صي

كجعمكا الجسد في الكجو الثالث بمعنى الشيطاف في قكلو تعالى : 
سىدنا ثيَـّ أىنىابى  مىى كيٍرًسيًّْو جى مىٍيمىافى كىأىٍلقىٍينىا عى لىقىٍد فىتىنَّا سي ا في كى ( كىذا ما جاء أيضن

كتب التفسير ، لكف مف دكف تعيينو ، أك الجـز بصحتو ؛ ألفَّ القكؿ بيذا 
الكجو استند إلى اإلسرائيميات التي شاعت فييا الخرافات كالطعف باألنبياء ، 
قاؿ ابف كثير : ))كقاؿ ابف أبي نجيح عف مجاىد في قكلو تبارؾ كتعالى : 

مىى كيٍرسً ) سىدنا( قاؿ شيطاننا ، يقاؿ لو آصؼ ، فقاؿ لو سميماف : كىأىٍلقىٍينىا عى يًّْو جى
اه نبذه آصؼ في كيؼ تفتنكف الناس ؟ قاؿ : أرني خاتمؾ ، فمما أعطاه إيٌ 

البحر ، فساح سميماف عميو السبلـ ، كذىب ممكو ، كقعد آصؼ عمى 
قاؿ : فكاف سميماف عميو الصبلة كالسبلـ يستطعـ ، فيقكؿ : ...  كرسيو
فكني ؟ أطعمكني أنا سميماف ، حتى أعطتو امرأة يكمنا حكتنا ، ففتح بطنو أتعر 

فكجد خاتمو في بطنو فرجع إليو ممكو ، كفرَّ آصؼ فدخؿ البحر فارِّا ، كأرل 
عف سعيد بف جبير عف ...  يا مف اإلسرائيميات ، كمف أنكرىا ما قالوىذه كمٌ 

سىدنا ثيَـّ ابف عباس رضي ا عنيما في قكلو تعالى : )كىأىلٍ  مىى كيٍرًسيًّْو جى قىٍينىا عى
( قاؿ : أراد سميماف عميو السبلـ أف يدخؿ الخبلء فأعطى الجرادة خاتمو  أىنىابى

                                                 

كبصػػػػػػائر ذكم التمييػػػػػػز  ِّٔ/ُكينظػػػػػػر : عمػػػػػػدة الحفػػػػػػاظ  ٗٗ-ٖٗ( المفػػػػػػردات ص  ُ)
ِ/ّّٖ 
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، ككانت الجرادة امرأتو ، ككانت أحب نسائو إليو ، فجاء الشيطاف في صكرة 
اه ، فممَّا لبسو دانت لو اإلنس سميماف ، فقاؿ ليا : ىاتي خاتمي فأعطتو إيٌ 

الجفُّ كالشياطيف ، فممَّا خرج سميماف عميو السبلـ مف الخبلء ، قاؿ ليا : ك 
ىاتي خاتمي ، قالت : قد أعطيتو سميماف ، قاؿ : أنا سميماف ، قالت : 
كذبتى ما أنت بسميماف ، فجعؿ ال يأتي أحدنا يقكؿ لو : أنا سميماف إالَّ كذَّبو ، 

أل ذلؾ سميماف عرؼ أنَّو مف حتى جعؿ الصبياف يرمكنو بالحجارة ، فممَّا ر 
أمر ا سبحانو ، قاؿ : كقاـ الشيطاف يحكـ بيف الناس ، فممَّا أراد ا تبارؾ 
كتعالى أف يردَّ عمى سميماف سمطانو ألقى في قمكب الناس إنكار ذلؾ 
الشيطاف ، قاؿ : فأرسمكا إلى نساء سميماف ، فقالكا ليفَّ : أتنكرفى مف سميماف 

...  نعـ إنَّو يأتينا كنحف حيض ، كما كاف يأتينا قبؿ ذلؾ شيئنا ؟ قمفى :
سناده إلى ابف عباس رضي ا عنيما قكمّّ  ، كلكفَّ الظاىر أنَّو إنَّما تمقاه  كا 
ابف عباس رضي ا عنو إف صحَّ عنو مف أىؿ الكتاب ، كفييـ طائفة ال 

يكذبكف عميو ؛ يعتقدكف نبكة سميماف عميو الصبلة كالسبلـ ، فالظاىر أنَّيـ 
كقاؿ الشككاني : ))قاؿ أكثر المفسريف :  (ٔ)كليذا كاف في السياؽ منكرات((

ىذا الجسد الذم ألقاه ا عمى كرسي سميماف ، ىك شيطاف اسمو صخر ، 
ككاف متمردنا عميو غير داخؿ في طاعتو ، ألقى ا شبو سميماف عميو ، كما 

كذلؾ عند دخكؿ سميماف الكنيؼ زاؿ يحتاؿ عميو حتى ظفر بخاتـ سميماف ، 
؛ ألنَّو كاف يمقيو إذا دخؿ الكنيؼ ، فجاء صخر في صكرة سميماف ، فأخذ 
الخاتـ مف امرأة مف نساء سميماف ، فقعد عمى سرير سميماف ، كأقاـ أربعيف 
يكمنا عمى ممكو كسميماف ىارب ، كقاؿ مجاىد : إفَّ شيطاننا قاؿ لو سميماف : 

اؿ : أرني خاتمؾ أخبرؾ ، فمما أعطاه إياه نبذه في كيؼ تفتنكف الناس ؟ ق
ككاف سميماف يستطعـ ...  ممكو ، كقعد الشيطاف عمى كرسيّْوالبحر ، فذىب 

                                                 

 ُٓ-ْٗ/ٕ( تفسير القرآف العظيـ  ُ)
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)أم : يطمب مف الناس الطعاـ( فيقكؿ : أتعرفكني ؟ أطعمكني ، فيكذبكه ، 
)كيضربكه( حتى أعطتو امرأة يكمنا حكتنا ، فشؽ بطنو ، فكجد خاتمو في بطنو 

( أم : رجع إلى ممكو بعد ، ف رجع إليو ممكو، كىك معنى قكلو : )ثيَـّ أىنىابى
كأخرج ابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ عف ابف عباس ...  أربعيف يكمنا

سىدنا( قاؿ : صخر الجنّْي تمثَّؿ عمى  مىى كيٍرًسيًّْو جى في قكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍينىا عى
عمكـ أفَّ الركايات التي تينسىب إلى ابف عباس كمف الم (ٔ)كرسيّْو عمى صكرتو((

رضي ا ، شأنيا شأف األحاديث النبكية ، منيا الصحيحة ، كمنيا 
المكضكعة ، كقد ردَّ المحققكف مف المفسريف ىذا الكجو عمى القائميف بو ، 

 كما استند إليو مف األباطيؿ مف عدة كجكه منيا :
يتشبَّو في الصكرة كالخمقة  ))األكؿ : أفَّ الشيطاف لك قدر عمى أف

كذلؾ يبطؿ الديف ...  باألنبياء ، فحينئذ ال يبقى اعتماد عمى شيء مف ذلؾ
 بالكمية

الثاني : أفَّ الشيطاف لك قدر أف يعامؿ نبيَّ ا سميماف بمثؿ ىذه 
  (ٕ) المعاممة ، لكجب أف يقدر عمى مثميا مع جميع األنبياء((

الجسد بمعنى الشيطاف في قكلو فأىؿ التحقيؽ استبعدكا تفسير 
سىدنا( كفسَّركه عمى أنَّو يعني الجسد بعينو ،  مىى كيٍرًسيًّْو جى تعالى : )كىأىٍلقىٍينىا عى
كذكركا أفَّ ))أظير ما قيؿ في فتنتو عميو السبلـ أنَّو قاؿ : ألطكففَّ الميمة 

كلـ عمى سبعيف امرأة ، تأتي كؿ كاحدة بفارس يجاىد في سبيؿ ا تعالى ، 
امرأة ، كجاءت ًبشؽّْ رجؿ  ، فطاؼ عمييفَّ ، فمـ تحمؿ إالٌ  يقؿ : إف شاء ا

، كقد ركل ذلؾ الشيخاف كغيرىما عف أبي ىريرة مرفكعنا ، كفيو : فكىالذم 
نفس محمد بيده ، لك قاؿ : إف شاء ا لجاىدكا فرساننا ، لكف الذم في 

                                                 

  ُْٓ-َْٓ/ْ( فتح القدير  ُ)

 ُِْ-َِْ/ُٔ( المباب في عمـك الكتاب البف عادؿ الدمشقي  ِ)
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لممؾ قاؿ لو : قؿ إف شاء ا صحيح البخارم : أربعيف ، بدؿ سبعيف ، كأفَّ ا
ف عدَّه عميو السبلـ ذنبنا ،  ػ فمـ يقؿ ، كغايتو ترؾ األكلى فميس بذنب ، كا 
ًلد لو ، كمعنى إلقائو عمى كرسيو كضع  فالمراد بالجسد ذلؾ الشؽ الذم كي

 فالمراد إذف مف الجسد الجسد بعينو  (ٔ) القابمة لو عميو ليراه((
ؿ الذم أثبتو أىؿ التحقيؽ ، بؿ آثركا عميو فأىؿ الكجكه لـ يعينكا القك 

الكجو الذم استند إلى ما جاء في كتب الييكد التي كثر فييا االنتقاص مف 
سيرة األنبياء بركايات كاذبة ، كترككا تحرم الحقيقة كالصكاب ، كؿ ذلؾ مف 

 .أجؿ اختبلؽ الكجكه 
كلو كجعؿ الفيركزآبادم الجسد في الكجو الرابع بمعنى البدف في ق 

 ) اًلًديفى مىا كىانيكا خى ـى كى سىدنا ال يىٍأكيميكفى الطَّعىا ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى  تعالى : )كى
قاؿ ابف فارس : ))الباء كالداؿ كالنكف أصؿ كاحد ، :  الجسد والبدف

كىك الشخص دكف شىكاه ، كشىكاه : أطرافو ، يقاؿ : ىذا بدف اإلنساف ، 
يت كذلؾ ؛ ألنَّيـ تييدل لمبيت ، قالكا سمّْ  كالجمع األبداف ، ككذلؾ البدنة التي

كقاؿ  (ٕ) كتيسمَّى الدرعي البدفى ؛ ألنَّيا تضـ البدف((... كانكا يستسمنكنيا
الراغب : ))البىدىف : الجسد ، لكف البدف يقاؿ اعتبارنا بعظـ الجثة ، كالجسد 

ادف كبديف يقاؿ اعتبارنا بالمكف ، كمنو قيؿ : ثكب ميجسَّد ، كمنو قيؿ : امرأة ب
فقد ييسمَّى الدرع بىدىنىة ؛ ...  ، عظيمة البدف ، كسميت البىدىنىة بذلؾ لسمنيا

 (ٗ)))كالبدف مف الجسد ما سكل الرأس كالشَّكل(( (ٖ) لككنيا عمى البدف((

                                                 

 ُِْ/ُٔب في عمـك الكتاب كينظر : المبا َُٗ/ُِ( ركح المعاني لآللكسي  ُ)

 ٕٗ( مقاييس المغة ص  ِ)

 ْٓ-ْْ( المفردات ص  ّ)

 َْ/ِ( لساف العرب  ْ)
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كالشَّكل : األطراؼ : الرٍّْجبلف كاليداف ))كالبدف مف المىنًكب إلى األٍلية((
(ٔ) 

كقاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف الجسد كالبدف أفَّ البدف ىك ما عبل مف جسد 
اإلنساف ؛ كليذا يقاؿ لمدرع القصير الذم يمبس الصدر إلى الصرَّة بىدىف ؛ 

و جسد ، كالشاىد أنَّو يقاؿ لمف قيًطع ألنَّو يقع عمى البدف ، كجسـ اإلنساف كمٌ 
ف بعض أطرافو : إنَّو قيًطع شيء مف جسده ، ك  ال يقاؿ : شيء مف بدنو ، كا 

كلمَّا كاف البدف ىك أعمى الجسد كأغمظو ، قيؿ لمف غمظ ...  قيؿ فعمى بيٍعد
مف السمف : قد بىدىفى ، كىك بديف ، كالبيٍدفي : اإلبؿ الميسمَّنة لمنحر ، ثـ كثر 

فالفرؽ  (ٕ)ذلؾ حتى سيمّْي ما ييتَّخذ لمنحر : ٌبدىنة ، سمينة كانت أك ىزيمة((
بيف الجسد كالبدف ، فجعؿي الفيركزآبادم الجسد بمعنى البدف في الشاىد  ظاىر

المذككر تحريؼ ظاىر ، كالجدير بالذكر أفَّ الفيركزآبادم الذم جعؿ الجسد 
فرَّؽ ىك نفسو بينيما في باب ( ٖ)في باب الجيـ ، بمعنى البدف في البصائر

كىك مف الجسد : ما  الداؿ كفي البصائر نفسيا ، فقاؿ : ))بصيرة في البدف ،
كقيؿ في الفرؽ بيف البدف كالجسد : إفَّ البدف يقاؿ ...  سكل الرأس كالشَّكل

اعتبارنا بعظـ الجثة ، كالجسد اعتبارنا بالمكف((
كقاؿ في قامكسو : ))البىدىف  (ٗ)
 (٘) محركة ، مف الجسد : ما سكل الرأس كالشَّكل((

ـٍ  أجمع أىؿ التفسير كأىؿ المغة عمى أفَّ قكلو عىٍمنىاىي مىا جى تعالى : )كى
( معن اًلًديفى مىا كىانيكا خى ـى كى سىدنا ال يىٍأكيميكفى الطَّعىا اه : كما جعمناىـ ذكم أجساد جى

يىٍمًشي  إالٌ  ـى كى اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا ليأكمكا الطعاـ ، كذلؾ أنَّيـ قالكا : )مى
                                                 

 ُّّ/ّْ( تاج العركس  ُ)

 َُٖ( الفركؽ المغكية ص  ِ)

 ِّٖ/ِ( ينظر : بصائر ذكم التمييز  ّ)

   ِِّ/ِ( بصائر ذكم التمييز ْ)

 لمكف األحمركبلـ الفيركزآبادم المكتكب با ُّّ/ّْ( تاج العركس  ٓ)
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 أفَّ الرسؿ أجمعيف يأكمكف الطعاـ ، { فأعمميـ إًفي األٍسكىاًؽ(}الفرقاف : 
كأنَّيـ يمكتكف ، ذلؾ أفَّ العرب إذا جاءت بيف كبلميف بجحديف كاف الكبلـ 
إخبارنا ، كمعنى اآلية : إنَّما جعمناىـ جسدنا ليأكمكا الطعاـ ، كىذا يدؿُّ عمى 

 (ٔ)أفَّ ذكم األجساد يأكمكف الطعاـ ، كأفَّ المبلئكة ركحانيكف ال يأكمكف الطعاـ
كأنت ترل أفَّ الجسد بداللتو المذككرة ىك المبلئـ كالمكافؽ مف دكف 
البدف لمعنى اآلية كمضمكنيا كسياقيا ؛ ألفَّ اإلنساف ال يأكؿ كال يعيش مف 
دكف رأس ؛ لذلؾ أفَّ ا تعالى ذكره  لمَّا كصؼ الرسؿ بأٌنيـ يأكمكف الطعاـ 

مو برأسو كبدنو كأطرافو ، كلـ كصفيـ بأنَّيـ جسد ، الذم يعني جسـ اإلنساف ك
يكصفيـ بأنَّيـ بدف ، الذم يعني جسـ اإلنساف مف دكف رأسو كأطرافو ، لذلؾ 

كانتياء  (ٕ)قَُٓلـ أجد في كتب التفسير بدءنا بتفسير مفاتؿ المتكفى 

                                                 

كتفسػػير غريػػب القػػػرآف ُُِ/ِكمعػػاني القػػرآف لمفػػػراء  ّّٓ/ِ( ينظػػر : تفسػػير مقاتػػػؿ  ُ)
عرابػو لمزجػاج  ٗ/ُٕكجامع البياف لمطبرم  ِْٖالبف قتيبة ص   ُِّ/ّكمعاني القػرآف كا 

كركح  ُْٓ/ّكلسػػاف العػػرب  ُِّ/ّكالكسػػيط لمكاحػػدم  َِٔ/ُكتيػػذيب المغػػة لؤلزىػػرم 
   ُْ/ٗالمعاني لآللكسي  

( مبلحظة تتعمؽ بتفسير مقاتؿ تحقيؽ أحمد فريد ، الطبعة األكلى ، دار الكتب  ِ)
ق: عند رجكعي إلى تفسير المفسريف لقكلو ُِْْـ=ََِّالعممية ، بيركت لبناف 

(}األنبياء :  اًلًديفى ا كىانيكا خى مى ـى كى سىدنا ال يىٍأكيميكفى الطَّعىا ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى { كجدتي ٖتعالى : )كى
ؿ يقكؿ في تفسيره ما نصو : ))قاؿ أبك محمد  : قاؿ أبك العباس ثعمب : قاؿ الفراء : مقات

سىدنا( إالَّ ليأكمكا الطعاـ(( تفسير مقاتؿ  ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى كينظر : معاني  ّّٓ-ِّٓ/ِ)كى
كىذا ال يصح كال يعقؿ أف يككف كبلـ مقاتؿ ؛ ألفَّ صاحب التفسير  ُُِ/ِالقرآف لمفراء 

ق ككفاتو ََِق ، كثعمب : كالدتو َِٕق ككفاتو ُْْق ، كالفراء : كالدتو َُٓمتكفى 
كالذم حممني عمى ذكر ىذه  ُٕٔ-ُّٕكص  ْٖ-ُٖق ينظر : نزىة األلبَّاء ص َِٗ

المبلحظة أنّْي لـ أجد المحقؽ في اليامش يعمؽ عمى ىذا النص المذككر في تفسير مقاتؿ 
يككف مف كبلـ الراكم ، فكاف مف الكاجب عمى  ، كمف المؤكد أنَّو ليس مف كبلمو ، كقد

 المحقؽ أف يحذؼ النص أك أف يبيّْف مصدره ، أك ينبّْو عميو .  
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أفَّ الجسد  ق مف ذكر أك نقؿَُِٕبتفسير ركح المعاني لآللكسي المتكفى
الفيركزآبادم ، كال أدرم ما المسكغ المغكم ، أك الداللي ،  ىنا يعني البدف إالٌ 

أك التفسيرم ، أك أٌم مسكغ آخر ، يمكف أف يككف قد استند إليو في جعؿ 
ـى  سىدنا ال يىٍأكيميكفى الطَّعىا ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى الجسد بمعنى البدف في قكلو تعالى : )كى

( ؟؟؟!!! ال شيءى ، س اًلًديفى مىا كىانيكا خى عدـ تحرّْم الصكاب كالدقة في كل كى
 .  التفسير

كاف لفظ الحدكد أحد األلقاظ التي اختمقت بطريقة  الحدود :-ٙ
عدـ تحٌرم الصكاب في بطريقة  اإلضافة ، كىي ىنا أحد األلفاظ التي اختيمقت

 الحيرم في باب الحدكد : ))باب الحدكد عمى ثبلثة أكجو :فقد قاؿ التفسير ، 

مىف  ديكدي الٌمًو فىبلى تىٍعتىديكىىا كى أحدىا : المعاصي ، كقكلو تعالى : )ًتٍمؾى حي
(}البقرة :  ـي الظَّاًلميكفى ديكدى الٌمًو فىأيٍكلىػًئؾى ىي { كقكلو تعالى : )أىالَّ ييًقيمىا ِِٗيىتىعىدَّ حي

ديكدى الٌمًو(}البقرة :   { نظيرىا في النساء ، كالطبلؽ ِِٗحي
ا أىنزىؿى الثالث : الفرا ديكدى مى ئض ، كقكلو تعالى : )كىأىٍجدىري أىالَّ يىٍعمىميكٍا حي

ًكيـه(}التكبة :  ًميـه حى مىى رىسيكًلًو كىالٌموي عى   (ٔ){((ٕٗالٌموي عى
بالكجو  ىقاؿ المحقؽ : كذا باألصؿ ، كلـ يأت بالكجو الثاني ، بؿ أت

  أعمـ          الكجو الثاني سقط مف الناسخ ، كا الثالث مباشرة ، فمعؿٌ 
جعؿ الحيرم الحدكد بمعنى المعاصي في قكلو تعالى في سكرة البقرة 
( كفي  ـي الظَّاًلميكفى ديكدى الٌمًو فىأيٍكلىػًئؾى ىي مىف يىتىعىدَّ حي ديكدي الٌمًو فىبلى تىٍعتىديكىىا كى )ًتٍمؾى حي

مىف ييًطًع الٌموى كىرىسيكلىوي يي  ديكدي الٌمًو كى ٍدًخٍموي قكلو تعالى في سكرة النساء : )ًتٍمؾى حي
ـي } ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي اًلًديفى ًفييىا كى نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى مىف ُّجى { كى

لىوي عىذىابه  اًلدنا ًفييىا كى ديكدىهي ييٍدًخٍموي نىارنا خى يىتىعىدَّ حي يىٍعًص الٌموى كىرىسيكلىوي كى
                                                                                                                

 

 ُْٕ-ُّٕ( كجكه القرآف ص  ُ)
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(}النساء :  ديكدي { كفي قكلو تعالى في سكر ُْ-ُّمًُّييفه ًتٍمؾى حي ة الطبلؽ : )كى
ـى نىٍفسىوي ال تىٍدًرم لىعىؿَّ المَّوى ييٍحًدثي بىٍعدى ذىًلؾى  ديكدى المًَّو فىقىٍد ظىمى مىف يىتىعىدَّ حي المًَّو كى

{ كالحدكد مضافة إلى ا سبحانو كمنسكبة إليو ، فيككف ُأىٍمرنا(}الطبلؽ : 
ًتٍمؾى  ديكدي المًَّو( مف باب إضافة التركيب اإلضافي في قكلو تعالى : )كى حي

المصدر إلى فاعمو ، ال إلى مفعكلو ، فكيؼ تسٌنى لمحيرم بمقتضى ىذه 
اإلضافة أف يجعؿ الحدكد في ىذه اآليات  بمعنى المعاصي ؟! ككيؼ تسنَّى 
ديكدي الٌمًو(  بتقدير : تمؾ معاصي ا ؟!  لو أف يجعؿ قكلو تعالى : )ًتٍمؾى حي

نَّو يقاؿ : تمؾ معاصي الشيطاف ، أك تمؾ معاصي فيؿ  معاصو ؟! أل
الفاجريف ، كال يقاؿ : تمؾ معاصي ا  ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب المغة كال في 
كتب التفسير مف قاؿ بيذا الكجو أك نقمو عف أحد ، فجعؿ الحدكد بمعنى 
المعاصي لـ يقؼ عند حدّْ التحريؼ فحسب ، بؿ تجاكزه إلى جعؿ المفظ 

 .مراده كتقديره  م ال ييعقؿ ، كال يصحٌ بالمعنى الذ
كجعؿ الحدكد في الكجو الثاني بمعنى الفرائض في قكلو تعالى : 

ًكيـه( ًميـه حى مىى رىسيكًلًو كىالٌموي عى ا أىنزىؿى الٌموي عى ديكدى مى كالفرائض  )كىأىٍجدىري أىالَّ يىٍعمىميكٍا حي
امر كالنكاىي ، كىي كالمراد بالحدكد في ىذه اآليات ))األك مرادؼ لمحدكد ، 

أم : أنَّيا (ٔ)المعالـ بيف الحؽ كالباطؿ ، كالطاعة كالمعصية(( كعدـ تجاكزىا
تعني الحدكد بعينيا ، كىك الفصؿ كالمنع بيف الشيئيف ، كعدـ اختبلطيما 
ا بيذا المعنى في الكجو اآلخر ال  كتجاكز أحدىما إلى اآلخر ، كىي أيضن

مىى بمعنى الفرائض في قكلو تعالى :   ا أىنزىؿى الٌموي عى ديكدى مى )كىأىٍجدىري أىالَّ يىٍعمىميكٍا حي
ًكيـه( ))كأشدُّ  ًميـه حى كأجدر اسما تفضيؿ ، كلـ يذكر معيما ما ، رىسيكًلًو كىالٌموي عى

ؿ عميو ، فيجكز أف يككنا عمى ظاىرىما ، فيككف المفضؿ يدؿُّ عمى مفضَّ 
، كىذا ىك الذم تكاطأ عميو  عميو أىؿ الحضر ، أم : كفار كمنافقي المدينة

                                                 

 َّٖ/ُ( المحرر الكجيز  ُ)
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جميع المفسريف ، كازديادىـ في الكفر كالنفاؽ بالنسبة لكفار كمنافقي المدينة 
كذلؾ أفَّ غمظ ...  ، كىذا االزدياد راجع إلى تمكف الكصفيف مف نفكسيـ

القمكب كجبلفة الطبع تزيد النفكس السيئة كحشة كنفكرنا ، أال تعمـ أفَّ ذا 
ككاف يدعي اإلسبلـ لمَّا رأل النبي صمى ا عميو كسمـ الخكيصرة التميمي ، 

أعطى األقرع بف حابس كمف معو مف صناديد العرب مف ذىب قىسىمىو ، قاؿ 
ذك الخكيصرة مكاجينا النبي صمى ا عميو كسمـ : أعدؿ ، فقاؿ لو النبي : 

بعداء كيحؾ كمىف يعدؿ إف لـ أعدؿ ؟! فإفَّ األعراب لنشأتيـ في البادية كانكا 
عف مخالطة أىؿ العقكؿ المستقيمة ، ككانت أذىانيـ أبعد عف معرفة الحقائؽ 

كأجيؿ بأمكر الديانة ، كما بو تيذيب النفكس ، كىـ ...  كأمؤل باألكىاـ
لتكارثيـ أخبلؽ أسبلفيـ ، كبعدىـ عف التطكرات المدنية التي تؤثّْر سمكِّا في 

تقاننا في كضع األشياء في مكاضعيا ، كحكمة تقميدية  النفكس البشرية ، كا 
تتدرَّج باألزماف ، يككنكف أقرب سيرة بالتكحش ، كأكثر غمظة في المعاممة ، 
كأضيع لمتراث العممي كالخمقي ، كلذلؾ قاؿ عثماف رضي ا عنو ألبي ذرى 

كالحدكد : ...  لمَّا عـز عمى سكنى الربذة : تعيَّد المدينة كيبل ال ترتٌد أعرابيِّا
كالفكاصؿ بيف األشياء ، كالمعنى : أنَّيـ ال يعممكف فكاصؿ األحكاـ  المقادير

، كضكابط تمييز متشابييا ، كىك المعبَّر عنو في اصطبلح العمماء بالتحقيؽ 
أك بالحكمة بمعرفة حقائؽ األشياء عمى ما ىي عميو ، فزيادة قيد )عمى ما 

  (ٔ)ت كالخفيات((ىي عميو( لمداللة عمى التمييز بيف المختمطات كالمتشابيا
فالحدكد ال تعني الفرائض ؛ ألفَّ الفرائض معمكمة ال إشكاؿ فييا كال ييختٌمؼ 
نَّما أراد بالحدكد الحدكد الفاصمة بيف  فييا ، يعرفيا أىؿ البدك كالحضر ، كا 
الحؽ كالباطؿ ؛ ألفَّ المقصكد بيا ما ينتيي إليو حدُّ اإليماف ، كما ينتيي إليو 

ف ىناؾ حدكد مشتركة بينيما ، فالفصؿ بينيما كعدـ تجاكز حٌد الكفر ، فتكك 
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أحدىما إلى اآلخر ، يحتاج إلى عمـ كفقو كفطنة ، كىذه األمكر متكافرة لدل 
أىؿ الحضر مف دكف أىؿ البدك ، كالمعنى أنَّو مف األجدر باألعراب أف ال 

حؽ يقتربكا مف ىذه الحدكد ، لئبٌل تمتبس عمييـ أمكرىا ، فيخمطكا بيف ال
 .كالباطؿ ، كبيف الكفر كاإليماف ، كبيف ما ىك يجكز ، كبيف ما ىك ال يجكز

كالكجياف المذككراف مختمقاف ، فاألكؿ اختمقو الحيرم بالتفسير  
 الخاطئ ، كاختمؽ الثاني بجعؿ الحدكد بمعنى مرادفيا 

 في القرآف الكريـ عمى سبعة أىؿ الكجكه أفَّ الحمدذكر الحمد : -ٚ
 أكجو :

ـٍ يىتًَّخٍذ األكؿ : المدح ، كقكلو تعالى : ) ٍمدي ًلٌمًو الًَّذم لى قيًؿ اٍلحى كى
لىدنا  {ُُُ(}اإلسراء : كى

ٍمًدؾى : الحمد يعني األمر ، كقكلو تعالى : ) الثاني نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى كى
نيقىدّْسي لىؾى  ـٍ يىٍكـى كقكلو تعالى : ) أم : نسبح بأمرؾ ،{ َّ(}البقرة : كى يىٍدعيككي

تىظينُّكفى ًإف لًَّبٍثتيـٍ ًإالَّ قىًميبلن  ٍمًدًه كى أم : بأمره { ِٓ(}اإلسراء : فىتىٍستىًجيبيكفى ًبحى
بّْؾى ًحيفى تىقيكـي كقكلو تعالى : ) ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى  {ْٖ(}الطكر : كى
ٍمدي ًلمًَّو الَّ ة ، كقكلو تعالى : ): الحمد يعني المنَّ  الثالث قىاليكا اٍلحى ًذم كى
دىقىنىا كىٍعدىهي   { ْٕ(}الزمر : صى
كالمدح كر أك الثناء كالذكما قاؿ الحيرم ، لرابع : الحمد يعني القكؿ ا

ييًحبُّكفى أىف ييٍحمىديكٍا ًبمىا كقكلو تعالى : )، كما قاؿ الدامغاني كابف الجكزم  ، كَّ
ـٍ يىٍفعىميكاٍ   أم : بما تحبكف أف يقاؿ لكـ . {ُٖٖ(}آؿ عمراف : لى

ٍمدي ًفي : ))الحمد يعني أنَّيا حاجة ، كقكلو تعالى : ) الخامس لىوي اٍلحى كى
كفى  كجعؿ الدامغاني (ُ) {((ُٖ(}الرـك : السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كىعىًشيِّا كىًحيفى تيٍظًيري

 كابف الجكزم الحمد في ىذه اآلية بمعنى الصمكات 

                                                 

 . ُٔٓكجكه القرآف ص  ( ُ)
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ٍمدي لٌمًو رىبّْ : الحمد يعني الشكر ، كقكلو تعالى : ) السادس اٍلحى
  {ِ(}الفاتحة : اٍلعىالىًميفى 

مىؽى السَّمىاكىاًت قكلو تعالى : ): الثناء ، ك السابع ٍمدي ًلٌمًو الًَّذم خى اٍلحى
كجعؿ الدامغاني كابف الجكزم ىذا ما قالو الحيرم ،  {ُ(}األنعاـ : كىاألىٍرضى 

  .(ُ)الحمد في ىذه اآلية بمعنى الشكر 
المدح ، كما جاء في الكجو األكؿ ، كالثناء كالذكر كالمدح ، كما 
نحب أف يقاؿ لنا ، كما جاء في الكجو الرابع ، كالثناء ، كما جاء في الكجو 
السابع ، جميعيا قريبة مف معنى الحمد ؛ فتدخؿ في باب الترادؼ ال في باب 

                                                                                                                                            الكجكه 
نىٍحفي بمعنى األمر في قكلو تعالى : ) الحمد في الكجو الثانيجعمكا ك  كى

نيقىدّْسي لىؾى  ٍمًدؾى كى ـٍ فىتىٍستىًجيبيكفى كقكلو تعالى : )( نيسىبّْحي ًبحى ٍمًدهً يىٍكـى يىٍدعيككي ( ًبحى
بّْؾى ًحيفى تىقيكـي كقكلو تعالى : ) ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى : كنحف نسبّْح  كالتقدير عندىـ (كى

 ؟! كما عبلقة الحمد باألمر فتستجيبكف بأمره ، كسبح بأمر ربؾ ، بأمرؾ ، 
ن: ))أمَّا قكلو تعالى : ) الشاىد األكؿ  فسيرقاؿ الطبرم في ت ٍحفي كى

ٍمًدؾى  ، كما قاؿ جؿ  إنَّو يعني : إنَّا نعظمؾ بالحمد لؾ كالشكر( فنيسىبّْحي ًبحى
بّْؾى ثناؤه : ) ٍمًد رى كر عند العرب فتسبيح ككؿ ذ {ّ(}النصر : فىسىبٍّْح ًبحى
ٍمًدؾى ) قكلو تعالى :كقاؿ القرطبي : )) (ِ)((كصبلة ( أم : كبحمدؾ نخمط ًبحى

فالمراد مف الحمد الثناء   (ّ)التسبيح بالحمد كنصمو بو ، كالحمد : الثناء((
 تعالى 

                                                 

كالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص  ُٔٓ-ُٓٓينظػػػػػر : كجػػػػػكه القػػػػػرآف لمحيػػػػػرم ص  ( ُ)
 . َُّ-َُِكنزىة األعيف ص ُٕٔ-ُٕٓ

 . ِِْ-َِْ/ُجامع البياف  ( ِ)

 ..  ُِِ/ُالجامع ألحكاـ القرآف  ( ّ)
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الثاني : ))اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى قكلو في تفسير الشاىد  كقاؿ
ٍمًدهً تعالى : ) كقاؿ ...  ( فقاؿ بعضيـ : فتستجيبكف بأمرهفىتىٍستىًجيبيكفى ًبحى

آخركف : معنى ذلؾ : فتستجيبكف بمعرفتو كطاعتو ، كأكلى األقكاؿ في ذلؾ 
،  اكـ: معناه : فتستجيبكف  مف قبكركـ بقدرتو كدعائو إيٌ  بالصكاب أف يقاؿ

ك الحمد في كؿ حاؿ ، كما يقكؿ القائؿ : فعمتي ذلؾ الفعؿ بحمد ا ، 
 (ُ)يعني :  الحمد عف كؿ ما فعمتيو((

ٍمًدهً كقاؿ الكاحدم : ))) ( تجيبكف بحمده ، قاؿ سعيد فىتىٍستىًجيبيكفى ًبحى
كيقكلكف : سبحانؾ كبحمدؾ ، كال ينفعيـ  بف جبير : يخرجكف مف قبكرىـ 

                                              (ِ) في ذلؾ اليكـ ؛ ألنَّيـ حمدكا حيف ال ينفعيـ الحمد((
كىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ الحمد بمعنى األمر 

ٍمًدهً )كلو تعالى : في ق ـٍ فىتىٍستىًجيبيكفى ًبحى قاؿ في تفسير ىذه اآلية  (ّ)(يىٍكـى يىٍدعيككي
ٍمًدهً كفي معنى )نفسيا :   ( أربعة أقكاؿ : ًبحى

 أحدىا : بأمره .
 كالثاني : يخرجكف مف القبكر كىـ يقكلكف : سبحانؾ كبحمدؾ .

ٍمًدهً كالثالث : أفَّ معنى )  بمعرفتو كطاعتو .( ًبحى
 (ْ) كالرابع : تجيبكف بحمد ا ال بأنفسكـ((

فما قالو ابف الجكزم في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير ؛ ألفَّ 
الكجكه يجب أف تككف حقائؽ ثابتة ال ييختىمىؼ فييا ، فإذا احتمؿ الكجو أكثر 

                                                 

 . ِِْ-َِْ/ُجامع البياف  ( ُ)

 .  ُُِ/ّالكسيط  ( ِ)

 . َُّينظر : نزىة األعيف ص  ( ّ)

 .  ّٓ-ّْ/ٓمسير زاد ال ( ْ)
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مف معنى ، كتعددت فيو األقكاؿ خرج مف باب الكجكه كدخؿ في باب التفسير 
 كالتأكيؿ .

ـٍ فىتىٍستىًجيبيكفى كقاؿ القرطبي : ))قاؿ ا تعالى : ) يىٍكـى يىٍدعيككي
ٍمًدهً  أم : تقركف بأنَّو خالقكـ ، كقاؿ  (ُ)كقاؿ ابف عباس : بأمره...  (ًبحى

كـ ، قتادة : بمعرفتو كطاعتو ، كقيؿ : المعنى بقدرتو ، كقيؿ : بدعائو إياٌ 
فيقكلكف : سبحانؾ الميـ كبحمدؾ ، فيقكمكف ... قالو عمماؤنا ، كىك الصحيح

ـٍ بدأ بالحمد كييختـ بالحمد ، قاؿ ا تعالى: )يي  فيكـ القيامة يكـه  يىٍكـى يىٍدعيككي
ٍمًدهً  ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ ( كقاؿ في آخره : )فىتىٍستىًجيبيكفى ًبحى ًقيؿى اٍلحى قيًضيى بىٍينىييـ ًباٍلحىؽّْ كى كى

                                         (ِ){((ٕٓ(}الزمر : اٍلعىالىًميفى 
بّْؾى ًحيفى قاؿ الطبرم في تفسير الشاىد الثالث : )ك  ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى كى

بّْؾى ( : ))قكلو تعالى : )تىقيكـي  ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى ( اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ كى
، فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : إذا قمتى مف نكمؾ فقؿ : سبحاف ا 

كقاؿ بعضيـ : بؿ معنى ذلؾ : إذا قمتى إلى الصبلة المفركضة ...  كبحمده
  (ّ) فقؿ : سبحانؾ الميـ كبحمدؾ((

 (ْ)بمعنى األمر كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ الحمد 
بّْؾى ًحيفى تىقيكـي ) في قكلو تعالى ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى سىبٍّْح )))قاؿ في تفسيره : ( كى ٍمًد كى ًبحى
بّْؾى ًحيفى تىقيكـي   ( فيو ستة أقكاؿ : رى

 ف تقكـ مف منامؾ قالو ابف عباس .أحدىا : صؿّْ  حي

                                                 

 ضعيؼ جدِّا ، قكؿ المحقؽ في اليامش  .  ( ُ)

 . ُٖٗ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  ( ِ)

 . ْٕ/ِٕجامع البياف  ( ّ)

 . َُّينظر : نزىة األعيف ص  ( ْ)
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كالثاني : قؿ : سبحانؾ الميـ كبحمدؾ حيف تقكـ مف مجمسؾ ، قالو 
 عطاء ، كسعيد بف جبير ، كمجاىد في آخريف .

دؾ كالثالث : قؿ : سبحانؾ الميـ كبحمدؾ كتبارؾ اسمؾ كتعالى ج
 كال إلو غيرؾ حيف تقـك في الصبلة .

 . كالرابع : سبّْح ا إذا قمتى مف نكمؾ ، قالو حساف بف عطية
كالخامس : صؿّْ صبلة الظير إذا قمتى مف نكـ القائمة ، قالو زيد بف 

 أسمـ .
كالسادس : اذكر ا بمسانؾ حيف تقكـ مف فراشؾ إلى أف تدخؿ في 

  (ُ)الصبلة ، قالو ابف السائب((
ا فما قالو ابف الجكزم  في باب  في باب الكجكه أبطمو إبطاالن أيضن

ؿ كيؼ أنَّو ذكر لمعنى الحمد ستة أقكاؿ في الزاد ليس مف التفسير ، كتأمٌ 
بينيا القكؿ الذم عيَّنو في النزىة ، فيؿ يشؾ أحد بعد ذلؾ في أفَّ كتب 

 الكجكه باطمة ال يجكز االستناد إلييا .
بّْؾى ًحيفى تىقيكـي )))كقاؿ القرطبي :  ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى ( اختمؼ أىؿ في كى

فقاؿ عكؼ بف مالؾ كابف مسعكد كعطاء كسعيد بف ( ًحيفى تىقيكـي تأكيؿ قكلو )
ـ ، فيقكؿ : سبحاف كأبك األحكص : يسبح ا حيف يقك جبير كسفياف الثكرم 

ازددتى ثناءن ا كبحمده ، أك سبحانؾ الميـ كبحمدؾ ، فإف كاف المجمس خيرنا 
ف كاف غير ذلؾ كاف كفارة ، كدليؿ ذلؾ ما  خرىجو الترمذم عف أحسننا ، كا 

أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : مف جمس في مجمس 
يـ كبحمدؾ ، فكثر فيو لغطو ، فقاؿ قبؿ أف يقكـ مف مجمسو : سبحانؾ الم

                                                 

 . ِِٕ-ُِٕ/ٕزاد المسير  ( ُ)
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ما كاف في غفر ا  ؾ، إالٌ ا ، استغفرؾ كأتكب إلي اشيد أف ال إلو إالٌ 
  (ُ) مجمسو ذلؾ((

قىاليكا ة في قكلو تعالى : )نَّ بمعنى المً  كجعمكا الحمد في الكجو الثالث كى
دىقىنىا كىٍعدىهي  ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم صى ( لـ أجد في كتب التفسير التي رجعتي إلييا مف اٍلحى

فسو ، بؿ أبقكا جعؿ الحمد في ىذه اآلية بمعنى المنة حتى ابف الجكزم ن
 كقد تقدـ تعريؼ الحمد ، أمَّا الًمنَّة فقد قاؿ الراغب : الحمد عمى معناه ،

فيقاؿ : مفَّ فبلف عمى فبلف : إذا أثقمو بالنعمة ، ...  ))كالًمنَّة : النٍّْعمة الثقيمة
مىى اٍلميؤًمًنيفى كعمى ذلؾ قكلو تعالى : )  ... {ُْٔ(}آؿ عمراف : لىقىٍد مىفَّ الٌموي عى

كالناس تحمد ا كال تمفُّ عميو ، كا سبحانو يمفُّ  (ِ) (( كذلؾ ال يككف إالٌ 
عمى الناس كال يحمدىـ ، فكيؼ يجكز أفَّ نجعؿ الحمد بمعنى الًمنَّة ، كلكؿ 

 منيما مصدره كاتجاىو .                             
كالمدح ، أك كجعمكا الحمد في الكجو الرابع بمعنى الثناء كالذكر 

ـٍ بمعنى أف يقاؿ لو بما يحب في قكلو تعالى : ) ييًحبُّكفى أىف ييٍحمىديكٍا ًبمىا لى كَّ
 ( كىذا ىك معناه أينما كرد في كتاب ا .يىٍفعىميكاٍ 

الخامس بمعنى حاجة في قكلو الحمد في الكجو  كجعؿ الحيرم
ٍمدي ًفي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كى تعالى : ) لىوي اٍلحى كفى كى ( كىذا عىًشيِّا كىًحيفى تيٍظًيري

أف يككف المعنى ، أك  الكجو لـ أجده في كتب التفسير ، ككيؼ يصحٌ 
كقد جعؿ الدامغاني كابف  األرض ؟!التقدير : كلو الحاجة في السماكات ك 

الصمكات الخمس ، كىذا ما بلة أك الجكزم الحمد في ىذه اآلية بمعنى الص
ىذا الكجو فإنَّو ما أريد البتة الصبلة جاء في كتب التفسير ، كلك صح 

نَّما أراد ما يككف فييا مف ألفاظ التسبيح كالحمد بمعناىا االصطبلحي  ، كا 

                                                 

 كالحديث ركاه الترمذم كالنسائي كصححو األلباني .  ٔٔ/ُٕالجامع ألحكاـ القرآف  ( ُ)

 .  ْٓٗالمفردات ص  ( ِ)
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و في صبلتو ، كمع ذلؾ كالتمجيد كالتيميؿ كالتكبير ، فالمصمي يذكر ىذا كمٌ 
فيك كجو مختمىؽ ؛ ألفَّ القرآف الكريـ لـ ييسْـّ الحمد بالصبلة لتككف الصبلة 

نَّما سمَّى الصبلة بالحمد لما ذكرناه .ا لو كجين   ، كا 
بمعنى الشكر في قكلو تعالى :  كجعمكا الحمد في الكجو السادس

ٍمدي لٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى )  { ِ(}الفاتحة : اٍلحى
كالشكر شيء مف الحمد ، كقد فرَّؽ بينيما أىؿ المغة  الحمد والشكر :

كالحمد أفَّ الشكر ىك االعتراؼ في الفرؽ بيف الشكر قاؿ العسكرم : ))
بالنعمة عمى جية التعظيـ لممنعـ ، كالحمد : الذكر بالجميؿ عمى جية 

 غير النعمة ، كالشكر ال يصح إالٌ عمى النعمة ك  التعظيـ المذككر بو ، كيصحٌ 
، كال يأتييا عمى النعمة ، كيجكز أف يحمد اإلنساف نفسو في أمكر جميمة 

الشكر يجرم مجرل قضاء الديف ، كال يجكز أف يجكز أف يشكرىا ؛ ألفَّ 
يككف لئلنساف عمى نفسو ديف ، فاالعتماد في الشكر عمى ما تكجبو النعمة ، 

شاكر مجازنا ، كيجكز في صفة ا ...  كفي الحمد عمى ما تكجبو الحكمة
   (ُ) كالمراد أف يجازم عمى الطاعة جزاء الشاكريف عمى النعمة((

 حمد  تعالى : الثناء بالفضيمة ، كىك أخٌص ال))كقاؿ الراغب :  
مف المدح كأعـ مف الشكر ، فإفَّ المدح يقاؿ فيما يككف مف اإلنساف باختياره  
كمما يقاؿ منو كفيو بالتسخير ، فقد ييمدح اإلنساف بطكؿ قامتو كصباحة 

دكف كجيو ، كما ييمدح ببذؿ مالو كسخائو كعممو ، كالحمد يككف في الثاني 
في مقابمة نعمة ، فكؿ شكر حمد ، كليس كؿ  ، كالشكر ال يقاؿ إالٌ األكؿ 

حمد شكرنا ، ككؿ حمد مدح ، كليس كؿ مدح حمدنأ((
كقاؿ ابف الجكزم :  (ِ) 

بينيما فرقنا ، كىك أفَّ  مى المحمكد كيشاركو الشكر ، إالٌ ))الحمد : ثناء ع

                                                 

 . َٔالفركؽ المغكية ص  ( ُ)

 .  ُّٔالمفردات ص  ( ِ)
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ال يككف كالشكر : الحمد قد يقع عمى سبيؿ االبتداء ، كعمى سبيؿ الجزاء ، 
إالَّ في مقابمة النعمة ، فكؿ شكر : حمد ، كليس كؿ حمد شكرنا ، كنقيض 

 (ُ) الحمد الذـ ، كنقيض الشكر : الكفر((
ٍمدي لٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى لطبرم في تفسير الشاىد األكؿ : )قاؿ ا ( اٍلحى

ٍمدي لٌموً معنى : ))) ا  جؿ ثناؤهاٍلحى قاؿ ابف عباس :  ...  ( الشكر خالصن
ٍمدي لٌموً  : ىك الشكر  ، كاالستخذاء  ، كاإلقرار بنعمتو كىدايتو كغير  اٍلحى

قاؿ : كقد قيؿ إفَّ قكؿ القائؿ : الحمد  : ثناء عمى ا بأسمائو ...  ذلؾ
كقاؿ  (ِ)((كصفاتو الحسنى ، كقكلو : الشكر  : ثناء عميو بنعمو كأياديو

د : قد يككف شكرنا لمصنيعة ، كقد يككف ابتداء لمثناء عمى الكاحدم : ))كالحم
تو عمى معركفو ، كما يقاؿ : شكرتو ، كيقاؿ : حمدتو دالرجؿ ،  يقاؿ : حم

عمى عممو كشجاعتو إذا أثنيت عميو بذلؾ ، كال يقاؿ في ىذا المعنى : 
 .فالحمد أكسع كأعـ مف الشكر  (ّ)شكرتو((

الرجؿ عمى إنعامو ، كحمدتيو  كقاؿ الزمخشرم : ))تقكؿ : حمدتي 
عمى حسبو كشجاعتو ، كأمَّا الشكر فعمى النعمة خاصة ، كىك بالقمب 

كقاؿ  (ْ) كالحمد نقيضو الذـ ، كالشكر نقيضو الكقراف((...  كالمساف كالجكارح
))كاشتير عند  (ٓ) القرطبي : ))كالحمد في كبلـ العرب معناه الثناء الكامؿ((

كثير مف العمماء مف المتأخريف أفَّ الحمد ىك الثناء بالقكؿ كبصفاتو البلزمة 
عمى المتعدية ، كيككف بالجناف كالمساف  كالمتعدية ، كالشكر ال يككف إالٌ 
                                                 

 . َُِنزىة األعيف ص  ( ُ)

 .  َٕ/ُجامع البياف  ( ِ)

 . ٓٔ/ُالكسيط  ( ّ)

 . ٓٔ/ُالكسيط  ( ْ)

 .ِٕ/ُكينظر : أنكار التنزيؿ  ُُٓ/ُالقرآف الجامع ألحكاـ  ( ٓ)
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كاألركاف ، كلكنيـ اختمفكا أييما أعـ الحمد أك الشكر عمى قكليف ، كالتحقيؽ 
ا ، مف حيث ما يقعاف  فالحمد أعـ مف الشكر أفَّ بينيما عمكمنا كخصكصن

البلزمة كالمتعدية ، تقكؿ : حمدتيو لفركسيتو يككف عمى الصفات عميو ؛ ألنَّو 
؛ ألنَّو ال يككف إالَّ بالقكؿ ، كالشكر أعـ مف  ، كحمدتو لكرمو ، كىك أخٌص 

 حيث ما يقعاف عميو ؛ ألنَّو يككف بالقكؿ كالفعؿ كالنية كما تقدـ ، كىك أخٌص 
عمى الصفات المتعدية ، ال يقاؿ : شكرتو لفركسيتو  ،  ألنَّو ال يككف إالٌ  ؛

حسانو ، ىذا حاصؿ ما حرره بعض  كتقكؿ : شكرتو عمى كرمو كا 
د ))فالحمد أخص مف الشكر مكردنا ، كأعـ منو متعمقنا ، فمكر (ُ) المتأخريف((

ناف كرد الشكر المساعمة كغيرىا ، كمالحمد المساف فقط ، كمتعمقو الن ف كالجى
 (ِ) و النعمة((كاألركاف ، كمتعمق

فإذا كاف بيف الحمد كالشكر ىذا الفرؽ بينيما فكيؼ يصح أف يككف 
أحدىما كجينا لآلخر ، فالحمد ىك الحمد كالشكر ىك الشكر ، فمك أراد الشكر 
لجاء بمفظو ، لكف لما استعمؿ لفظ الحمد فقد أراد معناه الذم بيَّنو أىؿ المغة 

 . كالتفسير
ني الحمد مما تقدـ يتبيَّف أفَّ الحمد أينما كرد في القرآف الكريـ يع

  بعينو كال كجكه لو فيو .
 ذكر الحيرم كالدامغاني لمعجب أربعة أكجو : العجب : -ٖ

بنا أىٍف  الكجو األكؿ : العجب بعينو ، كقكلو تعالى : )أىكىافى ًلمنَّاًس عىجى
{) ٍنييـٍ ؿو مّْ ٍينىا ًإلىى رىجي  { ِيكنس : أىٍكحى

ذى سىًبيمىوي ًفي  الكجو الثاني : يابسنا ، أك ناسينا  ، كقكلو تعالى : )كىاتَّخى
بنا(}الكيؼ :   { ّٔاٍلبىٍحًر عىجى

                                                 

 .  ِٗ/ُتفسير القرآف العظيـ البف كثير  ( ُ)

 . ُِ/ُفتح القدير  ( ِ)
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الكجو الثالث : عزيزنا ، أك كريمنا شريفنا ، كقكلو تعالى : )قيٍؿ أيكًحيى 
بنا(}الجف : ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره مّْفى اٍلًجفّْ فىقىاليكا ًإنَّا   { ُسىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى

الكجو الرابع : االستعظاـ ، كقكلو تعالى : )بىٍؿ عىًجٍبتى 
(}الصافات :  كفى ري يىٍسخى    (ُ){ ُِكى

قاؿ ابف فارس : ))العيف كالجيـ كالباء أصبلف صحيحاف ، يدؿُّ 
فاألكؿ أحدىما عمى ًكٍبر كاستكبار لمشيء ، كاآلخر ًخٍمقة مف ًخمىؽ الحيكاف ، 

العيٍجبي ، كىك أف يتكبَّر اإلنساف في نفسو ، تقكؿ : ىك ميٍعجىبه 
مٍَّت عميو الًكركاف َََبنفسو كاألصؿ اآلخر : العىٍجبي ، كىك مف كؿّْ دابَّة ضي

ر العىجيز(( بي (ِ)مف أصؿ الذنب المغركز في مؤخَّ كقاؿ الراغب : ))العىجى
لشيء ، كليذا قاؿ بعض كالتعجب حالة  تعرض لئلنساف عند الجيؿ بسبب ا

الحكماء : العىجىبي ما ال ييعرىؼ سببو ؛ كليذا قيؿ : ال يصحُّ عمى ا التعجب 
كجاء في المساف :  (ّ) ؛ إذ ىك عبلَّـ  الغيكب ال تخفى عميو خافية((
قاؿ الزجاج : أصؿ َََ))العيٍجبي كالعىجىبي : إنكار ما يردي عميؾ لقمَّة اعتياده

اإلنساف إذا رأل ما ينكره ، كيقؿُّ مثميو ، قاؿ : قد عجبتي  العجب في المغة أفَّ 
كقكلو َََابف األعرابي : النظر إلى شيء غير مألكؼ كال معتادَََمف كذا

بنا(}الكيؼ :  ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى { قاؿ ابف عباس ّٔعز كجؿ : )كىاتَّخى
ٍريةى البحر ، حتى كاف مثؿ الطاؽ فك اف سربنا ، ككاف أمسؾ ا تعالى جى

لمكسى كصاحبيو عجبنا ، كفي الحديث عجبى ربؾ مف قكـ يقادكف إلى الجنة 
ـى اي أنَّو إنَّما يىتعجَّب  ـى ذلؾ عنده ككىبيرى لديو ، أعم في السبلسؿ ، أم : عىظي
اآلدمي مف الشيء إذا عىظيـى مكقعو عنده ، كخفي عميو سببو ، فأخبرىـ بما 

ىذه األشياء عنده ، كقيؿ : معنى : عجب ربؾ ، يعرفكف ؛ ليعممكا مكقع 
                                                 

(
ٔ

                                                             2ٖٖٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص  ٖ٘ٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

(
ٕ

                                                             ٘ٗٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                                                            ٕٓ/ٗٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ٖٓ/٠ٖٕٚظش : عّذث اٌذفاظ  ٖٖٗ( اٌّفشداح ص 
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أم : رضي كأثاب ، فسمَّاه عجبنا مجازنا ، كليس بعجب في الحقيقة ، 
ٍيري  يىٍمكيري الٌموي كىالٌموي خى كفى كى يىٍمكيري كاألكؿ : الكجو ، كما قاؿ قاؿ : )كى

(}األنفاؿ :  اًكًريفى بى { معناه : يجازييـ عمى مكرىـ ، كفي الحديث عجَّاٍلمى
كالتعجب : أف ترل الشيء َََربؾ مف شاب ليست لو صبكة ، ىك مف ذلؾ

كقد أيعًجب فبلف بنفسو ، فيك ميعجىب َََيعجبؾ ، تظف أنَّؾ لـ تر مثمو
  (ُ)بنفسو كبرأيو((

جعؿ الحيرم العجب في الكجو األكؿ يعني العجب بعينو ، كىك 
 ريؼ لداللتو كذلؾ أينما كرد في كتاب ا ، فجعمو بمعنى لفظ آخر تح

كجعؿ الحيرم العجب في الكجو الثاني بمعنى اليابس ، كجعمو  
بنا( كقد  ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى الدامغاني بمعنى الناسي في قكلو تعالى : )كىاتَّخى
ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر  تقدـ ما جاء في المساف في قكلو تعالى : )))كىاتَّخى

بنا(}الكيؼ :  ٍريةى البحر ، حتى { قأّعىجى ؿ ابف عباس أمسؾ ا تعالى جى
كاف مثؿ الطاؽ فكاف سربنا ، ككاف لمكسى كصاحبيو عجبنا(( كالقرأف الكريـ 
ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر  ذكر معنى اليبس ، قبؿ ذلؾ في قكلو تعالى : )فىاتَّخى

بنا(}الكيؼ :  قاؿ { كالسرب يعني الطريؽ الذم يذىب فيو كيسمكو ، ُٔسىرى
الطبرم : ))كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف يقاؿ ، كما قاؿ ا عز كجؿ : 
اتخذ الحكت طريقو في البحر سربنا ، كجائز أف يككف ذلؾ السرب كاف 
بانجياب عف األرض ، كجائز أف يككف كاف بجمكد الماء ، كجائز أف يككف 

بتحكلو حجرنا((
ذى سى  (ِ)  بنا( فيذا ىك معنى قكلو تعالى : )فىاتَّخى ًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر سىرى

بنا( فمعناه : ))ييعجىب منو ، عف  ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى أمَّا قكلو تعالى : )كىاتَّخى
بنا( قاؿ : مكسى يعجب  ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى مجاىد ، قكلو تعالى : )كىاتَّخى

فتادة في قكلو  قاؿَََمف أثر الحكت في البحر ، كدكراتو التي غاب فييا
                                                 

(
ٔ

                                                            4ٖ-2ٖ/ٓٔ( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٕ

                                                            2ٖٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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بنا( فكاف مكسى يعجب مف سرب  ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى تعالى : )كىاتَّخى
قاؿ ابف زيد : قاؿ : عجبه كا حكت كاف ييؤكىؿ منو أدىرنا ، أٌم َََالحكت

شيء أعجب مف حكت كاف دىرنا مف الدىكر ييؤكىؿ منو ثـ صار حيِّا ، حتى 
بنا(  عف ابف عباسَََحشر في البحر ؟! ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى : )كىاتَّخى

  (ُ)قاؿ : يعني كاف سرب الحكت في البحر لمكسى عجبنا(( 
 كقاؿ ابف الجكزم : ))ثـ في معنى الكبلـ ثبلثة أقكاؿ :

 أحدىا : فاتخذ سبيمو في البحر ييرم عجبنا ، كييحدث عجبنا .
ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر( قاؿ : كالثاني : أنَّو لمَّا قاؿ ا تعالى : )كىاتَّ  خى

 اعجبكا لذلؾ عجبنا ، كتنبَّيكا ليذه اآلية 
كالثالث : أفَّ إخبار ا انقطع عند قكلو )ًفي اٍلبىٍحًر( فقاؿ مكسى 

 (ِ) عجبنا ، لما شكىد مف الحكت((

فإذا كاف أىؿ التفسير قد أجمعكا عمى أفَّ المراد مف العجب العجب 
بنا( فيؿ يبقى بعد ذلؾ بعينو في قكلو تعا ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر عىجى لى : )كىاتَّخى

لمحيرم كالدامغاني عذر في أف يجعبله بمعنى اليابس ، أك النسياف ،  إاٌل 
 الجيؿ بالتفسير ، أك التعمد  في التحريؼ ؟!.  

كجعؿ الحيرم العجب في الكجو الثالث بمعنى العزيز ، كجعمو 
يـ الشريؼ في قكلو تعالى : )قيٍؿ أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى الدامغاني بمعنى الكر 

بنا( كالعجب مصدر يكضع مكضع  نىفىره مّْفى اٍلًجفّْ فىقىاليكا ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى
بنا( ( ّ)العجيب مبالغة في العجب قاؿ الكاحدم : ))كمعنى قكلو : )قيٍرآننا عىجى
( ْ)معنى : قرآننا ذا عجب ، ييعجىبي منو لببلغتو((قاؿ ابف عباس : بميغنا ، كال

                                                 

(
ٔ

                                ٘ٔ-ٗٔ/٠ٕٚٔٔظش : اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ  2ٖٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

                                                        ٖٕٔ-ٕٕٔ/٘( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

                                                       ٓٔٙ/ٗ( ٠ٕظش : اٌىشاف ٌٍضِخششٞ 

(
ٗ

                                                      ٖٓٔ/٠ٚ2ٕظش : صاد اٌّغ١ش  ٖٖٙ/ٗ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 
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بنا( معناه : ذا عجب(( فإذا كاف المراد مف  (ُ)كقاؿ ابف عطية : ))ك)قيٍرآننا عىجى
ـى نجعمو بمعنى العزيز ، أك الكريـ الشريؼ ، أىك  العجب العجب بعينو ، فًم

  جيؿ بالتفسير ، أـ التعمد في التحريؼ ، مف أجؿ اختبلؽ الكجكه ؟!
كجعؿ الدامغاني العجب في الكجو الرابع بمعنى االستعظاـ ، في 
( قرأ حمزة كالكسائي )بىٍؿ عىًجٍبتي  كفى ري يىٍسخى قكلو تعالى : )بىٍؿ عىًجٍبتى كى
( بفتح التاء كفى ري يىٍسخى ( بضـ التاء ، كقرأ الباقكف : )بىٍؿ عىًجٍبتى كى كفى ري يىٍسخى كى
(ِ) 

ذلؾ أف يقاؿ : إنَّيما قراءتاف  قاؿ الطبرم : ))كالصكاب مف القكؿ في
مشيكرتاف في قرَّاء األمصار ، فبأيتيما قرأ القارئ فمصيب ، فإف قاؿ قائؿ : 
ف اختمؼ  ككيؼ يككف مصيبنا القارئ مع اختبلؼ معنيييما ؟ قيؿ : إنَّيما كا 
معنياىما فكًؿ كاحد مف معنييو صحيح ، قد عجب محمد مما أعطاه ا مف 

ىؿ الشرؾ با ، كقد عجب ربنا مف عظيـ ما قالو الفضؿ ، كسخر منو أ
كقاؿ الزجاج : ))كتقرأ  (ّ) المشرككف في ا ، كسخر المشرككف بما قالكه((

( بضـ التاء ، كمعناه في الفتح : بؿ عجبتى يا محمد مف نزكؿ  )عىًجٍبتي
الكحي عميؾ كيسخركف ، كيجكز أف يككف معناه : بؿ عجبتى مف إنكارىـ 

( بضـ التاء ، فيك إخبار مف ا ، كقد أنكر قكـ البعث ، كم ف قرأ  )عىًجٍبتي
نكارىـ ىذا غمط ؛ ألفَّ  ىذه القراءة ، كقالكا : ا عز كجؿ ، ال يعجب ، كا 
القراءة كالركاية كثيرة ، كالعجب مف ا عزَّ كجؿَّ خبلفو مف اآلدمييف ، كما 

يىٍمكيري الٌموي كى  كفى كى يىٍمكيري (}األنفاؿ : قاؿ تعالى : )كى اًكًريفى ٍيري اٍلمى { كقاؿ َّالٌموي خى
لىييـٍ عىذىابه أىًليـه(}التكبة :  ـٍ كى كفى ًمٍنييـٍ سىًخرى الٌموي ًمٍنيي ري { ٕٗتعالى : )فىيىٍسخى
(}النساء :  ـٍ اًدعييي اًدعيكفى الٌموى كىىيكى خى { ُِْكقاؿ تعالى : )ًإفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ييخى

خبلفو مف اآلدمييف ، كأصؿ العجب في المغة أفَّ كالمكر مف ا كالخداع 
                                                 

(
ٔ

                                                     24ٖ/٘اٌٛج١ض يٟ دفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض  ( اٌّذشس

(
ٕ

                                                    ٕٕٕ/ٗ( ٠ٕظش : اٌذجج يٟ عًٍ اٌمشاااح اٌغتع ألةٟ عٍٟ اٌفاسعٟ إٌذٛٞ 

(
ٖ

                                                   ٖ٘/ٖٕ( جاِع اٌت١اْ 
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اإلنساف إذا رأل ما ينكره كيقؿُّ مثمو ، قاؿ : عجبتي مف كذا ككذا ، إذا فعؿ 
اآلدميكف ما ينكره ا جاز أف يقكؿ فيو : عجبتي ، كا قد عمـ الشيءى قبؿ 
كع ككنو ، كلكفَّ اإلنكار إنَّما يقع كالعجب الذم يمـز بو الحجة عند كق

كقد نقؿ ابف الجكزم كبلـ الزجاج ثـ قاؿ : ))كقاؿ ابف األنبارم :  (ُ)الشيء((
فسمَّى فعمو عجبنا ، كليس َََالمعنى : جازيتيـ عمى عجبيـ مف الحؽ

بعجب في الحقيقة ؛ ألفَّ المتعجب يدىش كيتحيَّر ، كا عزَّ كجؿَّ قد جؿَّ 
اؿ غيره : إضافة العجب كقَََعف ذلؾ ، ككذلؾ سيمّْي تعظيـ الثكاب عجبنا

إلى ا عمى ضربيف : أحدىما : بمعنى اإلنكار كالذـ ، كيذه اآلية )يعني : 
( بضـ التاء( كالثاني : بمعنى  كفى ري يىٍسخى قكلو تعالى : )بىٍؿ عىًجٍبتي كى
االستحساف كاإلخبار مف تماـ الرضى ، كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ : عجب 

ٍبكة كالحؽ ما قالو الزجاج ، فكؿ صفة ( ِ)((ربؾ مف شاٌب ليست لو صى
يضيفيا ا سبحانو إلى نفسو يجب إبقاء معناىا عمى ما يدؿُّ عميو ظاىر 
ؿ فإنَّو ما أكَّؿ إالَّ ألنَّو حمؿ صفات البارئ عز كجؿ عمى  المفظ ، كمىف أكَّ

سًَّميعي أنَّيا كصفات البشر ، كا سبحانو يقكؿ : )لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى ال
(}الشكرل :  { فا سبحانو : يضحؾ ، كيغضب ، كيعجب ، لكنو ُُالبىًصيري

ال يضحؾ كما يضحؾ البشر ، كيغضبكف ، كيعجبكف ، ككذلؾ كؿ صفة 
 مف صفاتو شاركو بيا اآلدميكف .

( العجب  كفى ري يىٍسخى فالمراد مف العجب في قكلو تعالى )بىٍؿ عىًجٍبتى كى
، كجعمو بمعنى االستعظاـ تحريؼ لداللتو ، بعينو بفتح التاء أك ضميا 

كجعمو بيذا المعنى في حاؿ الضـ يعني تعطيؿ صفة مف صفات ا أثبتيا 
ا لنفسو ، كيعني المساس بالركف الثالث مف أركاف التكحيد ، كىك تكحيد 

                                                                                                                                   األسماء كالصفات الذم يأتي بعد تكحيد الربكبية ، كتكحيد األلكىية
                                                 

(
ٔ

                                                  ٕٕٙ/ٗ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٕ

                                                ٖٓٓ/ٙ( صاد اٌّغ١ش 
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 قاؿ العسكرم : ))كالقتؿ في القرآف الكريـ عمى كجييف : القتؿ : -ٜ
ٍيثي ثىًقٍفتيميكىيـٍ ): األكؿ : القتؿ بعينو : قاؿ تعالى  ـٍ حى (}البقرة : كىاٍقتيميكىي

ُُٗ } 
ا أىٍكفىرىهي الثاني : المعف ، قاؿ ا تعالى : ) (}عبس : قيًتؿى األنسىافي مى

  (ُ){((ُٗ(}المثر : فىقيًتؿى كىٍيؼى قىدَّرى { كمثمو قكلو تعالى : )ُٕ
 كذكر الدامغاني ىذيف الكجييف ، كأضاؼ :

ـٍ فىًإف قىاتى الثالث : القتؿ ، يعني : القتاؿ ، قكلو تعالى  : ))) ميككي
 { يعني : فقاتمكىـ .ُُٗ(}البقرة : فىاٍقتيميكىيـٍ 

ٍمعيكًنيفى الرابع : القتؿ : العذاب ، قكلو تعالى في سكرة األحزاب : ) مى
قيتّْميكا تىٍقًتيبلن  ا ثيًقفيكا أيًخذيكا كى  { يعني : كعيذّْبكا تعذيبنا ُٔ(}األحزاب : أىٍينىمى

ا قىتىميكهي النساء : )الخامس : العمـ : قكلو تعالى في سكرة  مى كى
كما عممكا يقيننا أنَّو قيًتؿى ، تقكؿ : قتمتو عممنا  { يعني :ُٕٓ(}النساء : يىًقيننا

ا تامِّا .  كيقيننا : إذا عممتو عممن
السادس : القتؿ : يعني : دفف األحياء ، قكلو تعالى في سكرة 

 {ُُٓ(}األنعاـ : كىالى تىٍقتيميكٍا أىٍكالىدىكيـ مٍّْف إٍمبلىؽو األنعاـ : )
السابع : القتؿ : القصاص ، قكلو تعالى في سكرة بني إسرائيؿ : 

 أم : ال يقتؿ بقتؿ نفس نفسيف . {ّّ(}اإلسراء : فىبلى ييٍسًرؼ فّْي اٍلقىٍتؿً )
ييقىتّْميكفى الثامف : القتؿ : الذبح ، قكلو تعالى في سكرة األعراؼ : )

ـٍ  كذكر ابف الجكزم ىذه األكجو الثمانية  (ِ){((ُُْ(}األعراؼ : أىٍبنىاءكي
                                                                         (ّ)نفسيا

                                                 

(
ٔ

 .  22ٕ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

 .  ٠ٖٕٚٗ٘ظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ص  22ٖ-2ٖٙ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٖ

 . ٖٕ٘-ٖٕٗ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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جعؿ أىؿ الكجكه القتؿ في الكجو الثاني بمعنى المعف في قكلو 
ا أىٍكفىرىهي تعالى : ) لة اقاؿ الراغب : ))أصؿ القتؿ إز ( كنحكه ، قيًتؿى األنسىافي مى

الركح عف الجسد كالمكت ، لكف إذا اعتيًبر بفعؿ المتكلي ؛ لذلؾ يقاؿ قىٍتؿه ، 
ذا اعتيًبر بفكت الحياة يقاؿ : مكت قيًتؿى كقيؿ قكلو تعالى : )...  كا 

كفى  رَّاصي { لفظ قيًتؿى دعاء عمييـ ، كىك مف ا تعالى إيجاد َُ(}الذاريات : اٍلخى
{ قيؿ معناه : َّ(}التكبة : ٌموي أىنَّى ييٍؤفىكيكفى قىاتىمىييـي الكقكلو تعالى : )...  ذلؾ

لعنيـ ا ، كقيؿ معناه : قتميـ ، كالصحيح أفَّ ذلؾ ىك المفاعمة ، كالمعنى : 
صار بحيث يتحدَّل لمحاربة ا ؛ فإفَّ مف قاتؿ ا فمقتكؿ ، كمف غالبو فيك 

( في قكلو تعالى : ))) (ُ)مغمكب(( رَّافػ)قيًتؿى كفى قيًتؿى اٍلخى قيًتؿى ( كقكلو تعالى : )صي
لفظو خبر ، كمعناه الدعاء ، كمعناه إيجاد ذلؾ مف ا بيـ  (األنسىافي مىا أىٍكفىرىهي 

، كقيؿ ىذا ييستعمؿ في تعظيـ الشيء نحك : قاتمو ا ، كقتىمىو ا ما أشجعو 
ًو ًمٍسعىري حرب(( ٍيميمّْ ، كمنو : كى
ا أىٍكفىرىهي قيًتؿى ففي قكلو تعالى : ))) (ِ) ( األنسىافي مى

دعاء عميو بأشنع الدعكات ، كتعجب مف إفراطو في الكفراف ، كىك مع قصره 
))كفعؿ قيًتؿى فبلف : أصمو دعاء عميو  (ّ)يدؿ عمى سخط عظيـ كذـ بميغ((

(...  بالقتؿ فالقتؿ  (ْ)((لممجيكؿ متفرع عمى استعمالو في الدعاء كبناء )قيًتؿى
ا أىٍكفىرىهي قيتً في قكلو تعالى : ) ( يعني القتؿ بعينو كجاء في سياؽ ؿى األنسىافي مى

فى اإلنساف ما أكفره ، كما  الدعاء ، كلك أراد المعف الستعمؿ لفظو ، كقاؿ : ليعو
كٍا ًمف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى قاؿ تعالى : ) ككقكلو { ٖٕ(}المائدة : ليًعفى الًَّذيفى كىفىري

قىالىًت اٍليىييكدي يىدي تعالى : ) ا قىاليكاٍ كى ليًعنيكٍا ًبمى ـٍ كى مٍَّت أىٍيًديًي ٍغميكلىةه غي (}المائدة : الٌمًو مى
ْٔ}  

                                                 

(
ٔ

 . 4ٓٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 . 2ٕٔ/ٖ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٖ

 . 22ٕ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٗ

 . ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٖٓ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 
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فىًإف القتؿ في الكجو الثالث يعني القتاؿ في قكلو تعالى : ) كجعمكا
ـٍ فىاٍقتيميكىيـٍ  قاؿ اآللكسي : كالتقدير عندىـ : فإف قاتمككـ فقاتمكىـ ،  (قىاتىميككي

أنَّو عدؿ إلى أمر فعؿ بشارة  المفاعمة إالٌ ظاىر اإلتياف بأمر ))ككاف ال
، أم : ىـ مف الخذالف كعدـ النصر بحيث أيًمٍرتـي لممؤمنيف بالغمبة عمييـ 

كىف خصمو ذؿ ك الكاثؽ مف قكتو ك العزيز كىذا ىك حاؿ القكم  (ُ) بقتميـ((
 و .و ، بؿ يقكؿ : إف قاتمني فبلف قتمتي فإنَّو ال يقكؿ : إف قاتمني فبلف قاتمتي 

( تنبيو عمى اإلذف فىاٍقتيميكىيـٍ كقاؿ ابف عاشكر : ))كفي قكلو تعالى : )
، كلك في غير اشتباؾ معيـ بقتاؿ ؛ ألنَّيـ ال ييؤمىنكف مف أف بقتميـ حينئذ 

يتخذكا حرمة المسجد الحراـ كسيمة ليـز المسمميف ؛ كألجؿ ذلؾ جاء التعبير 
فالمراد إذف  (ِ)كف قتاؿ ، كالقتؿ بقتاؿ((( ألنَّو يشمؿ القتؿ بدفىاٍقتيميكىيـٍ بقكلو : )

مف القتؿ في ىذا الكجو معنى القتؿ ، كجعمو بمعنى القتاؿ تحريؼ لداللة 
 المفظ كالتفسير .
القتؿ في الكجو الرابع بمعنى العذاب في قكلو تعالى :  كجعمكا

قيتّْميكا تىٍقًتيبلن ) ا ثيًقفيكا أيًخذيكا كى ٍمعيكًنيفى أىٍينىمى ف المفسريف بدءنا بمقاتؿ لـ أجد م (مى
في ىذه اآلية  مف ذكر أفَّ القتؿحتى ابف الجكزم نفسو كانتياء بابف عاشكر 

عيؼ التاء في ر جميعيـ القتؿ بمعنى القتؿ ، كتضيعنى العذاب ، بؿ فس
، فالتأكيد ىنا  ))أم : قيتّْمكا قتبلن شديدنا شامبلن  (ّ)( كاف لممبالغة في القتؿقيتّْميكا)

لرفع احتماؿ ( قيتّْميكاتأكيد لتسمط القتؿ عمى جميع األفراد المدلكلة لضمير)
شديدنا ال يفمت منو أحد ، كبيذا  القتؿ ، فالمعنى : قيتّْمكا قتبلن المجاز في عمـك 

الكعيد انكؼَّ المنافقكف عف أذاة المسمميف كعف اإلرجاؼ فمـ يقع التقتيؿ فييـ 

                                                 

(
ٔ

 .2ٔٗ/ٔ( سٚح اٌّعأٟ 

(
ٕ

 . ٕٓٓ/ٕ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٖ

 . ٕٕٗ( ٠ٕظش : ِجاص اٌمشآْ ألةٟ عت١ذث ص 
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أفَّ النبي صمى ا عميو كسمـ قتؿ منيـ أحدنا ، كال أنَّيـ خرج  ؛ إذ لـ ييحٌفظ
    (ُ)منيـ أحد((

مىا القتؿ في الكجو الخامس بمعنى العمـ في قكلو تعالى : ) كجعمكا كى
( كداللة العمـ فيًيمٍت مف لفظ اليقيف ال مف لفظ القتؿ ، ككيؼ يصح قىتىميكهي يىًقيننا

يككف المعنى أك التقدير : كما عممكه يقيننا ىذا الكجو ؛ ألنَّو كيؼ يصح أف 
ا لمفظ القتؿ مف محتكاه ، كتجريدنا لو مف معناه ، فيا  ؟! ألفَّ في ذلؾ إفراغن

مىا ىك ابف الجكزم الذم عيَّف جعؿ القتؿ بمعنى العمـ في قكلو تعالى : ) كى
ا قىتىميكهي قاؿ في تفسيره : ))قكلو تعالى : ) (ِ) (قىتىميكهي يىًقيننا مى ( في الياء يىًقيننا كى

ثبلثة أقكاؿ ، أحدىا : أنَّيا ترجع إلى الظف ، فيككف المعنى : كما قتمكا ظنيـ 
يقيننا ، كالثاني : أنَّيا ترجع إإلى العمـ ، أم : كما قتمكا العمـ بو يقيننا ، 
 (ّ)كالثالث : أنَّيا ترجع إلى عيسى ، فيككف  المعنى : كما قتمكا عيسى يقيننا((

في تقدير كؿ قكؿ القتؿ بمفظو ابف الجكزم كرر التعبير عف معنى أفَّ  فتأمَّؿ
 مف األقكاؿ الثبلثة .

القتؿ في الكجو السابع بمعنى القصاص في قكلو تعالى :  جعمكاك  
 (ْ)((ؿى عى ))القصاص : ىك أف ييفعىؿ بالفاعؿ مثؿ ما فى ( كفىبلى ييٍسًرؼ فّْي اٍلقىٍتؿً )

اص بمعنى القتؿ كحده ، فجعؿ القتؿ بمعناه ، يعني جعؿ الخ فيك ال يخٌص 
كيؼ نَّو اللة ، ىذا مف جية كمف جية أخرل ألمد العاـ ، كفي ذلؾ تحريؼ

يصح أف نجعؿ القتؿ ىنا بمعنى القصاص ؟ ألفَّ القصاص يمثؿ أحد 
أف يكصؼ بأنَّو  حاالت العدؿ كالعدالة في القضاء ، ففاعمو كمطبقو ال يصحٌ 

 قد أسرؼ .
                                                 

(
ٔ

 .ٕٖٖ/ٕٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٕ

 . ٖٕٗ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 .4ٗٔ-2ٗٔ/ٕ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٗ

 . 44( اٌذعش٠فاح ص 
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قريباف  ء في الكجو السادس كالثامف كدفف األحياء ، كالذبح ، كما جا
، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال في القتؿ معنى مف 

 باب الكجكه .
كالػػدليؿ عمػػػى أفَّ القتػػػؿ لػػػيس مػػػف األلفػػاظ المشػػػتركة جعمػػػو فػػػي الكجػػػو 

األكجػػو السػػبعة الباقيػػة ال تعنػػي ينػػو ؛ ألفَّ ىػػذا يعنػػي أفَّ األكؿ يعنػػي القتػػؿ بع
عػػدـ تحػػرّْم القتػػؿ بعينػػو فيػػي إذف أكجػػو مختمىقػػة اختيًمقػػت بطػػريقتيف : بطريقػػة 

 ، كبطريقة جعؿ القتؿ بمعنى مرادفو . الصكاب كالدقة في التفسير
 قاؿ الحيرم : ))باب القرآف عمى  سبعة أكجو : القرآف : -ٓٔ

افى الًَّذمى أينًزؿى ًفيًو أحدىا :   القرآف بعينو ، كقكلو تعالى : )شىٍيري رىمىضى
(}القرآف :   {ُٖٓاٍلقيٍرآفي

ـٍ آيىاتينىا  مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى كالثاني : كتاب مف الكتب ، كقكلو تعالى : )كىاً 
ٍيًر ىىػذىا أى   {ٍُٓك بىدٍّْلوي(}يكنس : بىيّْنىاتو قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍرجيكفى ًلقىاءنىا اٍئًت ًبقيٍرآفو غى

لىٍك أىفَّ قيٍرآننا  كالثالث : بسـ ا الرحمف الرحيـ ، كقكلو تعالى : )كى
(}الرعد :   {ُّسييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي

ثىاًني  لىقىٍد آتىٍينىاؾى سىٍبعنا مّْفى اٍلمى كالرابع : آية الكرسي ، كقكلو تعالى : )كى
(}الحجر :  ـى  {ٕٖكىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي

كالخامس : صبلة الفجر ، كقكلو تعالى : )أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس 
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا(}اإلسراء :   {ًٖٕإلىى غىسىًؽ المٍَّيًؿ كى
مَّـى ُكالسادس : التكحيد ، كقكلو تعالى : )الرٍَّحمىفي } { عى

(}الرحمف :  {ِ-ُ اٍلقيٍرآفى
قيٍرآنىوي(}القيامة :  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى كالسابع : القراءة ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ عى

ُٕ))}(ُ) 

                                                 

(
ٔ

                                        ٕٖٗ-ٖٔٗ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 
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عىؿى القرآف في الكجو األكؿ يعني القرآف  صحَّ قكؿ الحيرم عندما جى
بعينو ، كفي الكجو األخير بمعنى القراءة ؛ ألفَّ ىذا ىك معنى القرآف في 

لقاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح يدؿُّ المغة ، قاؿ ابف فارس : ))ا
قالكا : كمنو القرآف كأنَّو سيمّْي بذلؾ لجمعو ما فيو مف ...  عمى جمع كاجتماع

كقاؿ الراغب : ))كالقرآف في األصؿ  (ُ) األحكاـ كالقصص كغير ذلؾ((
قيٍرآنىوي  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى { ُٕ}مصدر نحك كيفراف ، كريجحاف قاؿ تعالى : ))ًإفَّ عى

{ قاؿ ابف عباس : إذا جمعناه ُٖ-ُٕفىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي(}القيامة : 
كأثبتناه في صدرؾ فاعمؿ بو ، كقد خيصَّ بالكتاب المنزؿ عمى محمد صمى 
ا عميو كسمـ كالعىمىـ ، كما أفَّ التكراة ًلما أينزؿ عمى مكسى ، كاإلنجيؿ عمى 

))ك)اؿ( فيو لمعيد ، كمنو قيؿ : ىك عمـ  (ِ)سمـ((عيسى صمى ا عمييما ك 
بالغمبة ، كاشتقاقو مف قرأ ، أم : جمعى ؛ ألنَّو مجمكع مف سكر ، كالسكر مف 
آيات ، كاآليات مف كممات ، كالكممات مف حركؼ ،  كقيؿ : ألنَّو جمع فيو 

 كقيؿ : بؿ ىك...  القصص كاألمر كالنيي كالكعد كالكعيد كالتنبيو كغير ذلؾ
مف قرف ؛ ألنَّو قد اقترنت فيو الكممات كالسكر كاآليات ، أك الكعد كالكعيد 

ا(( مىـه  (ّ)كاألمر كالنيي حسبما تقدـ ، كالقرآف مصدر أيضن فالقرآف الكريـ عى
مىمٌيتو عمى  منقكؿ مف قرأ قراءة كقرآننا ، كقد جعؿ الحيرم القرآف بصفة عى

 خمسة أكجو كىي األكجو الباقية  
رم القرآف في الكجو الثاني بمعنى كتاب مف الكتب في جعؿى الحي

ٍيًر  قكلو تعالى : )اٍئًت ًبقيٍرآفو غىٍيًر ىىػذىا أىٍك بىدٍّْلوي( قاؿ الزجاج : ))اٍئًت ًبقيٍرآفو غى
ىىػذىا أىٍك بىدٍّْلوي( أم : ائت بقرآف ليس فيو ذكر البعث كالنشكر ، كليس فيو عيب 

                                                 

(
ٔ

                                       22ٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

                                       4ٔٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

                                     2ٕٙ/ٖ( عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 
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كقاؿ الكاحدم : ))أم : بقرآف ليس فيو عيب آليتنا ، كذكر البعث  (ُ) آليتنا((
( ّ) كقاؿ الزمخشرم : ))ائت بقرآف آخر ليس فيو ما يغيضنا(( (ِ) كالنشكر((

فأكثر أىؿ التفسير استعممكا مصطمح القرآف ، أم : أبقكا القرآف عمى لفظو ؛ 
نو ، فيـ لـ ألنَّيـ أرادكا قرآننا آخر مف حيث أحكامو ال مف حيث عنكا

يعترضكا عمى القرآف في تسميتو ، بؿ في مضمكنو ، فيـ لـ يسألكه تبديؿ 
اسمو  ، بؿ سألكه أف يأتي بقرآف آخر حسب ىكاىـ ، أم : أف يغيّْر ما فيو 
ؿ الكعد كعيدنا ، كالكعيد كعدنا ، كالحبلؿ حرامنا ،  فقد سألكه : ))أف يحكّْ

لقرآف مف عيب آليتيـ كتسفيو أك أف يسقط ما في ا...  كالحراـ حبلالن 
فيككف المراد مف  (ْ)أك إسقاط ما فيو مف ذكر البعث كالنشكر((...  أحبلميـ

 القرآف مف حيث المفظ القرآف بعينو 
عىؿى القرآفى في الكجو الثالث بمعنى : بسـ ا الرحف الرحيـ : في  كجى

لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو  ( قاؿ مقاتؿ : ))كذلؾ أفَّ أبا قكلو تعالى : )كى اٍلًجبىاؿي
...  جيؿ بف ىشاـ المخزكمي قاؿ لمحمد : سيّْر بقرآنؾ ىذا الجبؿ عف مكَّة

( يقكؿ : لك أفَّ قرآننا فعؿ ذلؾ بو  لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي فأنزؿ ا )كى
شيء أعطيو  قبؿ ىذا القرآف لفعمناه بقرآف محمد عميو السبلـ ، كلكنو

(  (ٓ)رسمي(( لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي ))قاؿ ابف زيد في قكلو تعالى : )كى
قاؿ : قالكا لمنبي ، صمى ا عميو كسمـ : إف كنتى صادقنا فسيّْر عنا ىذه 

( لـ يصنع ذل...  الجباؿ لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي ؾ بقرآف فأنزؿ ا : )كى

                                                 

(
ٔ

                                       ٓٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٕ

                                   ٔٗ٘/ٕ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

                                  ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕشٞ ( اٌىشاف ٌٍضِخش

(
ٗ

                                  ٕٕٓ/2( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ

(
٘

                                 22ٔ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 
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كقاؿ الزجاج : ))إفَّ المعنى :  (ُ)قٌط  كال كتاب ، فيصنع ذلؾ بيذا القرآف((
))كالمعنى :  (ِ) لك أفَّ قرآننا سييّْرٍت بو األرض أك كيمّْـ بو المكتى لما آمنكا بو((

فيذا ىك معنى اآلية  (ّ) لك أفَّ قرآننا فعؿ بو ذلؾ ما التمسكا لكاف ىذا القرآف((
أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ، كىك جعمو القرآف  ، كال أدرم مف

بسـ ا الرحمف الرحيـ ، كلـ أجد في كتب التفسير مف ذكر ىذا : بمعنى 
 الكجو ، أك قيؿ بو .

عىؿى القرآفى في الكجو الرابع بمعنى آية الكرسي في قكلو تعالى :  كجى
لىقىٍد آتىٍينىاؾى سىٍبعنا مّْفى اٍلمىثىاًني كىالٍ  ( قاؿ مقاتؿ في تفسير ىذه )كى ـى قيٍرآفى اٍلعىًظي

( كٌمو مثاني  اآلية : ))يعني : كلقد أعطيناؾ فاتحة ، كىي سبع آيات )كىاٍلقيٍرآفى
ـى( يعني : سائر القرآف كٌمو((كالفرآف ، ثـ قاؿ ) اٍلعىًظي

كقاؿ الطبرم :  (ْ) 
ـى( فإفَّ القرآف معطكؼ عم ى السبع ، بمعنى : كلقد ))كأمَّا قكلو )كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي

))كىذه تدؿَّ  (ٓ) آتيناؾ سبع آيات مف القرآف ، كغير ذلؾ مف سائر القرآف((
عمى فضيمة الفاتحة ؛ ألفَّ ا تعالى امتٌف عمى رسكلو ، صمى ا عميو 

 (ٔ) كسمـ ، بيذه السكرة ، كما امتفَّ عميو بجميع القرآف((
فمف الكاضح جدِّا أفَّ المراد مف القرآف ىنا القرآف كٌمو كالقرآف بعينو ، 
كأقكؿ مرة أخرل : كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ، كىك 

 جعمو القرآف بمعنى آية الكرسي 

                                                 

(
ٔ

                      2ٕٔ/ٖٔ( جاِع اٌت١اْ

(
ٕ

                ٕٔٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٖ

                     ٙٔ/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

                    ٕٓٔ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 

(
٘

                  ٕ٘ٔ/٠ٖٕٚظش : ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا   2ٖ/ٗٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٙ

                 ٕ٘/ٖ( اٌٛع١ط 
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كجعؿ القرآف في الكجو الخامس بمعى صبلة الفجر ، في قكلو 
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قيٍرآفى تعالى : )أىًقـً الصَّبلىةى ًلديلي  كًؾ الشٍَّمًس ًإلىى غىسىًؽ المٍَّيًؿ كى

قيٍرآفى اٍلفىٍجًر( فإفَّ معناه :  اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا( قاؿ الطبرم : ))كأمَّا قكلو : )كى
كأقـ قرآف الفجر ، أم : ما تقرأ بو صبلة الفجر مف القرآف ، كالقرآف معطكؼ 

كقاؿ  (ُ)تعالى : )أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس((( عمى الصبلة ، في قكلو
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر( أم : فأقـ قرآف الفجر ، كفي ىذا المكضع فائدة  الزجاج : )))كى

بقراءة ؛ ألفَّ قكلو أىًقـً الصَّبلىةى كأقـ  عمى أفَّ الصبلة ال تككف إالٌ  عظيمة تدؿُّ 
 لصبلة بالقراءة حتى سيمّْيٍت الصبلة قرآننا ، فبلقيٍرآفى اٍلفىٍجًر ، قد أمر أف تقيـ ا

بقرآف ، كقكلو )ًإفَّ قيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا( جاء في  تككف صبلة إالٌ 
التفسير : أفَّ مبلئكة الميؿ يحضركف قراءة الفجر ، كمبلئكة النيار 

ا(( ركل أبك ىريرة رضي ا عنو عف النبي صمى ا  (ِ)يحضركنيا أيضن
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا( قاؿ :  عميو كسمـ في ىذه اآلية : )كى

كالياء في ))تشيده(( عائدة عمى القرآف  (ّ)تشيده مبلئكة الميؿ كمبلئكة النيار
،  فميس المراد إذف مف )قيٍرآفى اٍلفىٍجًر( الصبلة بؿ القرآف الذم ييقرأ فييا ، كىك 

مف المبلئكة ، فصبلة الفجر عظـ شأنيا عند ا ًلما ييقرأ فييا مف  المشيكد
 القرآف ، فيككف المراد مف القرآف القرآف بعينو  

عىؿى القرآفى في الكجو السادس يعني التكحيد في قكلو تعالى :  كجى
مَّـى { ُ)الرٍَّحمىفي } (عى رجعتَّ إلى كتب التفسير بدءنا بتفسير مقاتؿ  اٍلقيٍرآفى

ـ فمـ أجد فييا مف َُٓٗق حتى تفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓكفى المت
مَّـى قاؿ أك نقؿ أفَّ القرآف في قكلو تعالى  جاء بمعنى التكحيد ،  (اٍلقيٍرآفى : )عى

                                                 

(
ٔ

            ٓٙٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

           4ٕٓ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا  

(
ٖ

 ٗ٘/٘( سٚاٖ أدّذ ٚاٌذشِزٞ ٚإٌغائٟ ٚاةٓ ِاجةج . ٠ٕظةش : صاد اٌّغة١ش الةةٓ اٌجةٛصٞ 

          22/٘ٚدفغ١ش اةٓ وث١ش 
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فبل أدرم مف الذم أكحى إلى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ؟! فيذه ىي كتب 
 الكجكه 

: ذكػػػر الػػػػدامغاني كابػػػف الجػػػكزم أفَّ اليػػػػأس فػػػي القػػػػرآف اليػػػ س -ٔٔ
 الكريـ عمى كجييف : 

ٍكًح المٌػػًو ًإنَّػػوي الى يى األكؿ : القنػػكط كقكلػػو تعػػالى : ) ٍيػػأىسي كىالى تىٍيأىسيػػكٍا ًمػػف رَّ
ٍكًح الٌمًو ًإالٌ  كفى  ًمف رَّ  {ٕٖ(}يكسؼ : اٍلقىٍكـي اٍلكىاًفري

ػػاء أىفىمىػػالعمػػـ ، كقكلػػو تعػػالى : )الثػػاني :  نيػػكٍا أىف لَّػػٍك يىشى ـٍ يىٍيػػأىًس الَّػػًذيفى آمى
ًميعنا  .(ُ){ أم : أفمـ يعممكا ُّ(}الرعد : الٌموي لىيىدىل النَّاسى جى

القنكط مرادؼ لميأس ، كما جاء في الكجو األكؿ ، كقد أريد أف يككف 
كتػػب المغػػة ييعىػػرَّؼ بمػػا يرادفػػو ، كىػػذه حقيقػػة أثبتيػػا  تعريفنػػا لػػو ؛ ألفَّ المفػػظ فػػي

نَّمػػػا عبَّػػػر باليػػػأس عػػػف نفسػػػو ابػػػف الجػػػكزم  ، فقػػػد قػػػاؿ عػػػف الكجػػػو األكؿ : ))كا 
؛ ألفَّ القنكط ثمرة اليػأس(( ىػذا مػا قالػو عػف الكجػو األكؿ فػي النزىػة ، القنكط 

 كقاؿ عف ىذا الكجو نفسو في المنتخب : كىك ))عمى أصمو((
ػػا فيمػػ قػػاؿ ابػػف فػػارس : ))اليػػاء كاليمػػزة ا يتعمػػؽ بالكجػػو الثػػاني فقػػد أمَّ

كالكممػػػة األخػػػرل : ألػػػـ ...  كالسػػػيف كممتػػػاف : إحػػػداىما اليػػػأس : قطػػػع الرجػػػاء
نيكاٍ )تيػػأس : ألػػـ تعمػػـ ، كقػػالكا فػػي قكلػػو تعػػالى :  ـٍ يىٍيػػأىًس الَّػػًذيفى آمى (}الرعػػد : أىفىمىػػ

 (ِ) { أم : أفمـ يعمـ((ُّ
 أنَّيـ أجازكا جعؿ ، إالٌ كىذا ما ذىب إليو جميكر المغكييف كالمفسريف 

، قاؿ الزمخشرم : ))ألفَّ  نكا عبلقتو بالعمـاليأس يعني اليأس بعينو بعد أف بيَّ 
كقػػاؿ ابػػف عطيػػة : ))كيحتمػػؿ أف  (ّ) اليػػأس عػػف الشػػيء عػػالـ بأنَّػػو ال يكػػكف((

                                                 

(
ٔ

ِٕٚذخةةب لةةشث اٌع١ةةْٛ ص  ٖٔٔٚٔض٘ةةج األعةة١ٓ  2ٗٗ( ٠ٕظةةش : اٌٛجةةٖٛ ٚإٌظةةائش ص 

ٕٗٙ. 

(
ٕ

 . 42ٔ-42ٓ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 . ٓٔ٘/ٕ( اٌىشاف 
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القرطبػػي : ))كقيػػؿ : ىػػك مػػف قػػاؿ ك (ُ) ((اآليػػة عمػػى بابػػو يكػػكف اليػػأس فػػي ىػػذه
                                                     (ِ) ((أس المعركؼيال

قػػاؿ الزجػػاج : ))كالقػػػكؿ كىػػذا الػػذم أجػػازه األكثريػػة رجحػػو بعضػػيـ   
عندم ، كا أعمـ ، أفَّ معناه : أفمـ ييأس الذيف آمنكا مػف إيمػاف ىػؤالء الػذيف 

ػػػػاء المٌػػػػوي لىيىػػػػدىل النَّػػػػاسى )ؤمنػػػػكف ؛ ألنَّػػػػو قػػػػاؿ : كصػػػػفيـ ا بػػػػأنَّيـ ال ي ألَّػػػػٍك يىشى
ًميعنا نيػكاٍ )قاؿ الراغب : ))كقكلػو : كعيَّنو بعضيـ  (ّ) (((جى ـٍ يىٍيػأىًس الَّػًذيفى آمى ( أىفىمىػ
نَّمػا عقيؿ م ناه : أفمـ يعممكا ، كلـ يرد أفَّ اليأس مكضكع في كبلميػـ لمعمػـ ، كا 

مػف ذلػؾ يقتضػي أف يحصػؿ بعػد العمػـ بانتفػاء ذلػؾ  قيًصد أفَّ يٍأس الذيف آمنكا
  (ْ) ، فإذان ثبكت يأسيـ يقتضي ثبكت حصكؿ عمميـ((

كابػف الجػػكزم نفسػػو الػػذم عػػيَّف فػي النزىػػة كالمنتخػػب جعػػؿ اليػػأس فػػي 
قػاؿ فػي تفسػيره : ))كفيػو أربعػة أقػكاؿ ، أحػدىا  (ٓ)الشاىد المذككر بمعنى العمـ

أفَّ المعنػػػى : قػػػد يػػػئس الػػػذيف : أفمػػػـ يتبػػػيَّف ، كالثػػػاني : أفمػػػـ يعمػػػـ ، كالثالػػػث : 
، كالرابػػػػع : أفمػػػػـ ييػػػػأس الػػػػذيف آمنػػػػكا أف يػػػػؤمف ىػػػػؤالء  آمنػػػػكا أف ييػػػػدكا كاحػػػػدنا

ػػا جعػػؿ لميػػأس ىػػذه االحتمػػاالت األربعػػة فيػػذا  (ٔ) المشػػرككف(( فػػابف الجػػكزم لمَّ
يعنػػي أنَّػػو أخرجػػو مػػف بػػاب الكجػػكه كأدخمػػو فػػي بػػاب التفسػػير ، أم : أفَّ الكجػػو 

 الذم قاؿ بو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير .
، المفػػػظ نفسػػػو  مفػػػظ القرآنػػػي ال يطػػػابؽ معنػػػاه إالٌ كقػػػد قمػػػتي مػػػرارنا أفَّ ال

لػػك أراد معنػػى العمػػـ لعبَّػػر عنػػو بمفظػػو  كقػػاؿ : أفمػػـ يعمػػـ الػػذيف ريـ كالقػػرآف الكػػ

                                                 

(
ٔ

 .ٖٖٔ/ٖاٌٛج١ض  ( اٌّذشس

(
ٕ

 . ٖٓٔ/ٖ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٖ

 ٕٔٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٗ

 22٘( اٌّفشداح ص 

(
٘

 . ِٕٕٙٗٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  ٖٔٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص

(
ٙ

 . ٖٕ٘/ٗ( صاد اٌّغ١ش 
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ػػا أراد معنػػى اليػػأس اسػػتعمؿ لفظػػو كقػػاؿ ـٍ يىٍيػػأىًس الَّػػًذيفى ):  آمنػػكا ، كلكػػف لمَّ أىفىمىػػ
نيكاٍ  كينبغي أف ال يشؾ باحث بػأفَّ كجػو العمػـ مختمػؽ كلػك أجمػع عميػو أىػؿ  (آمى

ـى عبَّػر  و لك سيئؿ كؿٌ المغة كالتفسير ، كالدليؿ عمى ذلؾ  أنَّ  الػذيف قػالكا بػو  : ًلػ
لمػػػا اسػػػتطاعكا  القػػػرآف الكػػػريـ عػػػف العمػػػـ بمفػػػظ اليػػػأس كلػػػـ يعبّْػػػر عنػػػو بمفظػػػو ؟

ػػػا أف يػػػدعكا بػػػأفَّ القػػػرآف الكػػػريـ ألحػػػف فعبَّػػػر عػػػف :  بأحػػػد أمػػػريف اإلجابػػػة إالٌ  إمَّ
يسػػتطيع  المعنػػى بغيػػر لفظػػو ، ككضػػع المفػػظ فػػي غيػػر مكضػػعو ، كىػػذا مػػا ال

ػػا أف  أحػػد مَّ أف يدعيػػو ، ألنَّػػو مػػا مػػف أحػػد يسػػتطيع أف يثبػػت ىػػذا االدعػػاء ، كا 
يضػػػطركا لمقػػػكؿ بالحقيقػػػة فيجيبػػػكا بػػػأفَّ القػػػرآف الكػػػريـ عبَّػػػر عػػػف معنػػػى اليػػػأس 
بمفظو ؛ ألنَّو أراد معناه ، كلـ يعبّْر عنو بمفظ العمـ ؛ ألنَّػو مػا أراد معنػى العمػـ 

كصػػفكة القػػكؿ أفَّ اليػػأس فػػي ، بلؿ الضػػ إالٌ  ، كىػػذا ىػػك الحػػؽ كمػػا بعػػد الحػػؽ
 .الكجو الثاني ىك بمعنى الكجو األكؿ كال أكجو 

  ، التغميب الثانية عشرةالطريقة 
                                : مف أمثمتيا أكجو المفظ اآلتي 

 عمى خمسةفي القرآف )األب(  ذكر أىؿ الكجكه أفَّ األب : -ُ
 أكجو : 

ـٍ كقكلو تعالى  :  )، : األب بمعنى الجد  الكجو األكؿ مَّةى أىًبيكي مّْ
ـي اٍلميٍسًمميفى  ـى ىيكى سىمَّاكي  {ٖٕ(}الحج : ًإٍبرىاًىي

قىاليكٍا نىٍعبيدي ًإلىػيىؾى قكلو تعالى : )، ك جو الثاني : األب بمعنى العـكالك 
ؽى ًإلىػينا  ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  لىػوى آبىاًئؾى ًإٍبرىاًىي نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى كىاً  (}البقرة : كىاًحدنا كى

سماعيؿ عـ يعقكب                                              {ُّّ  كا 
ًإٍذ قىاؿى الًبيًو يىا كالكجو الثالث ، األب : الكالد بعينو ، كقكلو تعالى : )

ـى تىٍعبيدي مىا ال يىٍسمىعي كىال ييٍبًصري كىال ييٍغًني   {ِْ(}مريـ : عىنؾى شىٍيئناأىبىًت  ًل
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قكلو تعالى : ككالكجو الرابع ، األب )بتشديد الباء( مرعى األنعاـ ، 
فىاًكيىةن كىأىبِّا) يعني مرعى الدكاب كاألنعاـ ، كيقاؿ ىك الكؤل ،  {ُّ(}عبس : كى

 كيقاؿ ىك التبف(( 
ٍيوً قكلو تعالى : )، ك كالكجو الخامس ، األب يعني الخالة فىعى أىبىكى  كىرى

مىى اٍلعىٍرشً     (ُ){ََُ(}يكسؼ : عى
ذفت المو اعتباطنا ، كلو أخكات(( كىذه (ِ) كاألب : ))أصمو أبىكه حي

األكجو جميعيا مختمقة ، قاؿ ابف فارس : ))أبك : اليمزة كالباء كالكاك ، يدؿ 
عمى التربية كالغذك ، أبىٍكتي الشيءى آبيكه أٍبكنا : إذا غذكتيو ، كبذلؾ  سيمّْي األب 

كقاؿ الراغب : ))األب : الكالد كييسمَّى كؿ مف كاف سببنا في إيجاد  (ّ)ا((أبن 
شيء أك إصبلحو أك ظيكره أبنا ؛ كلذلؾ ييسمَّى النبي أبا المؤمنيف ، قاؿ ا 

وي أيمَّيىاتيييـٍ تعالى  : ) ـٍ كىأىٍزكىاجي (}األحزاب : النًَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف أىنفيًسًي
اىـ ، كأبك الحرب لمييّْجيا ، كأبك كقيؿ : أبك األضياؼ لتفقده إيٌ ...  {ٔ

فاألب بيذه الداللة  (ٓ)أم : ))لمف افتض ًبكارتيا(( (ْ)يا((عيذرتيا لمفتضّْ 
يككف اسـ جنس ، جاز إطبلقو عمى كؿ مف دخؿ ضمنيا ؛ لذلؾ أطمقو 

ألعمى العرب عمى الكالد كالجد ميما بعد ، أم : عمى األب األدني كاألب ا
كما صرح بذلؾ ابف الجكزم نفسو ، بؿ الكالد بعينو سىمَّكه أبنأ ، ككاف أكلى 
مف غيره بيذه التسمية ؛ ألنَّو ييعد السبب المباشر ، إليجاد أكالده ، كتربيتيـ 
صبلحيـ ، كظيكرىـ ؛ ككذلؾ الجد ىك أحؽ بيذه التسمية بعد  كتغذيتيـ ، كا 

                                                 

(
ٔ

ٚٔض٘ةج  ٓٙ-4٘ٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍٕظةائش ص  2ٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

 .ٗٔٔ/ٕٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض  ِٖٕٗٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  2ٕ-2ٕص األع١ٓ 

(
ٕ

 .ٔ٘/ٔ( عّذث  اٌذفاظ 

(
ٖ

 .ٕٕ-ٕٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج  ص 

(
ٗ

 .ٕ٘-ٔ٘/٠ٕٚٔظش عّذث اٌذفاظ  ٔٔ( اٌّفشداح ص 

(
٘

 .ٕ٘/ٔ( عّذث اٌذفاظ 
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ة ، أم : أفَّ معنى األب د كالذرية كاألمَّ الكالد ؛ ألنَّو السبب في ظيكر األكال
يناسبو أكثر مما يناسبو معنى الجد الذم يتضمف ))أصكؿ ثبلثة ، األكؿ : 

كالدليؿ عمى ذلؾ أنَّو لـ يرد  (ُ) العظمة ، كالثاني : الحظ ، كالثالث : القطع((
لفظ الجد كال األجداد في القرآف الكريـ ، كأمَّا إطبلؽ األب عمى العـ ، 

الخالة ، فيك عمى سبيؿ التغميب ، كالتغميب شائع في كبلـ العرب كفي ك 
القرآف الكريـ  في حاؿ التثنية كالجمع ، قاؿ الراغب : ))كييسمَّى العـ مع 
األب أبكيف ، ككذلؾ األـ مع األب ، ككذلؾ الجد مع األب ، قاؿ تعالى في 

لىػوى آبى قصة يعقكب : ) ؽى ًإلىػينا قىاليكٍا نىٍعبيدي ًإلىػيىؾى كىاً  ٍسحى اًعيؿى كىاً  ٍسمى ـى كىاً  اًئؾى ًإٍبرىاًىي
نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى  نَّما كاف عميـ((كىاًحدنا كى سماعيؿ لـ يكف مف آبائيـ كا   (ِ)( كا 

كقاؿ الحمبي : ))كيطمىؽ )األب( عمى الجد ، فقيؿ حقيقة  كقيؿ مجازنا ، كىك 
غميب ، فيقاؿ : أبكه ، كقيؿ في الظاىر ، كعمى العـٌ كاألـٌ كالخالة ، كلكف بالت

مىى اٍلعىٍرشً قكلو تعالى : ) ٍيًو عى فىعى أىبىكى   (ّ)( إنَّيما أبكه كخالتو((كىرى
كقاؿ ابف ىشاـ : ))إنَّيـ ييغمّْبكف عمى الشيء ما لغيره ؛ لتناسب 
بينيما أك اختبلط ؛ فميذا قالكا )األبكيف( في األب كاألـ كمنو قكلو تعالى : 

ٍيوً ) ا السُّديسي  كىألىبىكى ٍنييمى { كفي األب كالخالة ، كمنو ُُ(}النساء : ًلكيؿّْ كىاًحدو مّْ
مىى اٍلعىٍرشً قكلو تعالى : ) ٍيًو عى فىعى أىبىكى ( ك)المشرقيف( ك)المغربيف( كمثمو كىرى

كقالكا ...  )الخافقاف( في المشرؽ كالمغرب ، ك)القمريف( في الشمس كالقمر
يف( في أبي بكر كعمر  أنَّو لـ تجد مف أحد  إالٌ  (ْ)رضي ا عنيما(()العيمىرى

مف أىؿ المغة مف زعـ بمجيء عمر بمعنى أبي بكر ، إلجماعيـ عمى عدـ 
كا جكاز إدخاؿ التغميب في باب الكجكه كالمعاني ، كيبدك أنَّيـ سيكا أف يختمق

                                                 

(
ٔ

 .2ٗٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج  ص 

(
ٕ

 . ٔٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 . ٕ٘/ٔ( عّذث اٌذفاظ 

(
ٗ

 .4ٖٔ/٠ٕٚٔظش : األشتاٖ ٚإٌظائش يٟ إٌذٛ ٌٍغ١ٛ ٟ  22ٙ-2ٙٙ/ٕاٌٍت١ب ( ِغٕٟ 
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لؤلب ، كىك أكلى مف كجو الخالة  ، ألنَّو  كجو األـ كيجعمكه الكجو السادس
كثيرنا ما جاء تثنية األب في األب كاألـ كالشاىد الذم استشيد ابف ىشاـ : 

ٍنييمىا السُّديسي ) ٍيًو ًلكيؿّْ كىاًحدو مّْ ٍيكيـ مّْفى ( ككقكلو تعالى : )كىألىبىكى ا أىٍخرىجى أىبىكى كىمى
نَّةً  كىًرثىوي أىبىكىاهي فىؤليمًّْو فى كقكلو تعالى : ) {ِٕ(}األعراؼ : اٍلجى لىده كى ـٍ يىكيف لَّوي كى ًإف لَّ
ًشينىا { كقكلو تعالى  : )ُُ(}النساء : الثُّميثي  كىأىمَّا اٍلغيبلـي فىكىافى أىبىكىاهي ميٍؤًمنىٍيًف فىخى

كيٍفرنا لكف مع ذلؾ لـ تجد أحدنا مف أىؿ  {َٖ(}الكيؼ : أىف ييٍرًىقىييمىا طيٍغيىاننا كى
في الشكاىد المذككرة ؛ ألنَّيـ األْـّ فسير مف زعـ بمجي األب بمعنى المغة  كالت

 لـ يدخمكا باب التغميب في باب الكجكه كالمعاني .                                                  
ًإٍذ قىاؿى الًبيًو كقد جعمكا مف أكجو األب الكالد بعينو ، كقكلو تعالى  : )

لى بيـ أف يجعمكه بمعنى األب بعينو ؛ ألفَّ القرآف الكريـ ( ككاف األك يىا أىبىتً 
لك أراد الكالد بعينو الستعمؿ لفظ الكالد كقاؿ : إذ قاؿ لكالده يا كالدم ، ألفَّ 
القرآف الكريـ بما أنَّو استعمؿ الكالد كاألب فبل بد مف أف يككف ثمة فرؽ بينيما 

مفرؽ المعنكم بينيما و مراعاة لفي مكضع عمميما كبلِّ في الداللة ، كأنَّيما است
لممقصكد مف المفظ القرآني ، بؿ لـ يرد  افيككف جعؿ األب بمعنى الكالد تحريفن 

القرآف الكريـ  ة ، فقد ))خٌص لفظ الكالد في القرآف الكريـ بمعنى األب خاصٌ 
كممة كالدة باألـ فقط ، كما سمَّى القرآف الكريـ األب كالدنا قط ، أمَّا كممة كالد 

يىا د جاءت في ثبلثة مكاضع فقط في القرآف الكريـ ىي : قكلو تعالى  : )فق
ازو  لىًدًه كىال مىٍكليكده ىيكى جى ـٍ كىاٍخشىٍكا يىٍكمنا ال يىٍجًزم كىاًلده عىف كى بَّكي أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

مىا( )في ىذه اآلية مكضعاف( كقكلو تعالى : )عىف كىاًلًدًه شىٍيئنا كىاًلدو كى  كى
لىدى  { كفي ىذه المرات الثبلثة ، لـ تخص األب ، بؿ جاءت عامة ّ(}البمد : كى

  (ُ)تشمؿ األب كاألـ((

                                                 

(
ٔ

  2٘٘( اٌّٛعٛعج اٌز٘ت١ج يٟ إعجاص اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕج إٌت٠ٛج ص 
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فأنت ترل أفَّ أصحاب كتب الكجكه لـ يعنكا بذكر ىذه القضايا 
ذلؾ مف أجؿ  المغكية التي تمثؿ ببلغة القرآف االكريـ كحسف تعبيره ، كؿٌ 

مف أف يذكركا الفرؽ  ، فيـ بدالن  ي ذكركىا عف عمـ كعمداختبلؽ الكجكه الت
بيف األب كالكالد في الداللة كاالستعماؿ جعمكا األب بمعنى الكالد بعينو 
ا أنَّيـ لـ يبحثكا عف حكمة )) ـى الختبلؽ ىذا الكجو لؤلب ، كمف ذلؾ أيضن ًل

صيغة )كالديف( أحياننا أخرل ، اإلجابة : التثنية بصيغة )أبكيف( أحياننا ، كب
مكاضع التي يككف فييا جانب األبكة أقكل مف جانب األمكمة تأتي أنَّو في ال

ًرثىوي أىبىكىاهي صيغة )أبكيف( مثؿ قكلو تعالى : ) كى { فمقاـ الحديث ُُ(}النساء : كى
في اآلية ىك الميراث ، كالذكر في مكضكع الميراث أقكل مف األنثى غالبنا ، 

ظّْ األينثىيىٍيفً فا يقكؿ ) { كما أفَّ الذكر يككف عصبة ُُ(ألنساء : ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى
إف كاف  لـ يكف لمميت كارث آخر ، كيأخذ نصيبوو إف المتكفَّى فيرث مالو كمٌ 

لمميت كارث آخر ، ثـ يأخذ الباقي بعد استيفاء أصحاب الفركض نصيبيـ ، 
مىى اٍلعىٍرشً مثاؿ آخر ، قاؿ تعالى : ) ٍيًو عى فىعى أىبىكى  { كالرفعََُ(}يكسؼ : كىرى

ىنا ىك الظيكر ، كالظيكر أصؿ في الرجاؿ في كؿ عصر كمصر كليس 
أقكل تأتي  لمنساء فيو حظ ، أمَّا في المكاضع التي يككف فييا جانب األمكمة

جميع اآليات التي تأمر أك تكصي األبناء باإلحساف  صيغة )كالدىيف( فمثبلن 
كة كما قاؿ باألإلى األب كاألـ ، ييغىمّْب القرآف الحكيـ جانب األمكمة عمى 

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىانناتعالى : ) بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضىى رى { ِّ(}اإلراء : كى
فسمى ا تعالى األـ كاألب كالديف ؛ ألفَّ األميات أحكج إلى العطؼ 

   (ُ)كاإلحساف مف اآلباء((
ًرثىوي أىبىكىاهي قاؿ في الميراث : ) كى ؿ )كالداه( ألنَّو غمَّب جانب ( كلـ يقكى

ا: ) اًؿ األبكة ًلما ذكره صاحب المكسكعة ، لكنو قاؿ في الميراث أيضن لّْمرّْجى

                                                 

(
ٔ

  2٘ٗ( اٌّٛعٛعج اٌز٘ت١ج يٟ إعجاص اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕج إٌت٠ٛج ص 
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ًلمنّْسىاء نىًصيبه مّْمَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف  بيكفى كى نىصًيبه مّْمَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاألىٍقرى
بيكفى  اًؿ ))قكلو تعالى( : ){ جاء في التفسير أفَّ )ٕ(}النساء : كىاألىٍقرى لّْمرّْجى

( سبب نزكليا أفَّ أكس بف ثابت األنصارم تكفي نىصًيبه مّْمَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىافً 
كترؾ ثبلث بنات كامرأة ، فقاـ رجبلف مف بني عمّْو ، يقاؿ ليما قتادة 
كعرفطة ، فأخذا مالو كلـ يعطيا امرأتو كال بناتو شيئنا ، فجاءت امرأتو إلى 

قالو ابف عباس ، ، الفقر فنزلت ىذه اآلية  كرت لو ذلؾ ، كشكتً النبي فذ
فقد غمَّب جانب  (ُ)كقاؿ قتادة : كانكا ال يكرثكف النساء ، فنزلت ىذه اآلية((
 .األمكمة ألفَّ السياؽ كأسباب النزكؿ تقتضي ىذا التغميب 

 ظ بمعاني ما اشتمؿ عميو ، أو جعؿعشرة : جعؿ المف الطريقة الثالثة
  : المحتوي بمعاني محتوياتو

 ظ اآلتية :امف ذلؾ ما كاف مف أكجو األلف 
:  تقدمت دراستو في كتابي : ال كجكه كال نظائر برقـ اآلخرة :-ٔ 

ُٖٓ 

))اآلًخر : ما قبمو سابؽ ، كسميت اآلخرة آخرة ؛ ألنَّيا بعد  
اآلخرة  في القرآف الكريـ : يـك مف أكجو ذكر أىؿ الكجكه أفَّ و (ِ)الدنيا((

 (ّ)كالجنة ، كجينـ ، كالقبر كالبعث ، القيامة ، 
كالجنة ، كجينـ ، كالبعث ، يكـ القيامة ،  :  فيذه األكجو الخمسة 
، كيكـ الحشر ، كيكـ الحساب ، كيـك عبكر الصراط  البرزخ، كغيرىا ككالقبر 

                                                 

(
ٔ

 .  ٖٔ/ٕ( صاد اٌّغ١ش 

 . ْٕ( نزىة األعيف ص  ِ)

-ُُْكباسػػػػػـ الكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر ص َّّ-َِّألشػػػػػباه كالنظػػػػػائر لمقاتػػػػػؿ ( ينظػػػػػر ا ّ)
 ٖٔ-ٕٔكالكجػػػػػػكه كالنظػػػػػػائر لمعسػػػػػػكرم  ُِِ-ُُِكالكجػػػػػػكه كالنظػػػػػػائر ليػػػػػػركف  صُِْ

 . ْٖ-ْٕكنزىة األعيف ص  ّٖ-ِٖكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص 
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معاني اآلخرة بؿ ىي معاني  ليستالمنازؿ كاألحكاؿ ، ك ، كغيرىا مف األياـ ، 
كيؼ  ؟! المحتكم بمعاني محتكياتوأف نجعؿ  ، فكيؼ يصحٌ ما احتكت عميو 

يصح أف نجعؿ مف أجزاء الكؿ كجكىنا لمكؿ ؟! فأصحاب كتب الكجكه لـ 
يختمقكا الكجكه فحسب ، بؿ اختمقكا معيا التداخؿ كالخمط بيف األلفاظ العامة 

لى لغة القرآف الكريـ كالخاصة ، فأساؤكا أيما إساءة إلى المغة بعامٌ  ة كا 
 ة . بخاصٌ 

ا في كاإلسالـ : -ٕ تابي : ال كجكه كال نظائر قد تقدمت دراستو أيضن
قاؿ الخميؿ : ))اإلسبلـ : االستسبلـ ألمر ا ، كىك االنقياد  َّبرقـ 

مـ ، ( ُ)لطاعتو كالقبكؿ ألمره(( كقاؿ ابف قتيبة : ))اإلسبلـ ىك الدخكؿ في السّْ
فمف االسبلـ : متابعة ...  مثمو كاالستسبلـ...  أم : في االنقياد كالمتابعة

كمف االسبلـ : متابعة كانقياد بالمساف ...  دكف القمب كانقياد بالمساف
كقاؿ العسكرم : ))اإلسبلـ : أصمو السككف ، كمنو قيؿ : خبلؼ  (ِ)كالقمب((

الحرب ؛ لما فييا مف السككف ، ثـ استعمؿ في الخضكع ، فقيؿ : أسمـ 
الرجؿ كاستسمـ : إذا خضع كتكاضع ؛ ألفَّ مع الخضكع سككف األطراؼ ، 

كقد سمَّـ  ...ؿ في اإلخبلص ، فيقاؿ : أسمـ الرجؿ : إذا أخمص  ثـ يستعم
  (ّ)العبد أمره  ، أم : فكَّضو إليو كأخمص التككؿ فيو عميو((

كقد اتخذ مقاتؿ كمف تبعو مف معاني اإلسبلـ ىذه أكجينا لئلسبلـ ، 
 : ستة أكجو  عمىفذكركا أفَّ اإلسبلـ في القرآف الكريـ 

  . اإلخبلص: األكؿ  
  . اإلقرارالثاني : ك 

                                                 

 .ُِْكينظر : مقاييس المغة ص  ُْْ( العيف ص ُ)

 .ِّٔ-ِِٔ( تأكيؿ مشكؿ القرآف ص  ِ)

 . ّّ( الكجكه كالنظائر ص  ّ)
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 كالثالث : الخضكع .
 الرابع : التكحيد .

 الخامس : االستسبلـ .
ا لمديف الذم نديف بو السادس :  أف يككف اسمن

(ُ)  
كاإلخبلص ، كاإلقرار ، كالخضكع ، كالتكحيد ، كاالستسبلـ ، قريبة 

، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال اإلسبلـ مف معنى 
في باب الكجكه ، كىذا ما ذكرتو في كتابي ال كجكه كال نظائر ، كالحقيقة أنَّيا 

ا كبصفة أدؽٌ ال تدخؿ في ىذا الباب فحسب ، بؿ تدخؿ  ي باب ما ف أيضن
اشتمؿ عمييا معنى المفظ ، كالديف اإلسبلمي ، ىك ما اجتمعت فيو ىذه 
األمكر ، فيككف أىؿ الكجكه قد جعمكا اإلسبلـ بمعناه االصطبلحي بمعاني ما 

 احتكل عميو . 
ذكر أصحاب كتب الكجكه لمخزائف في القرآف الكريـ الخزائف : -ٖ
 ستة أكجو :

زىآًئًف األىٍرًض  األكؿ : الخراج ، كقكلو تعالى : مىى خى )قىاؿى اٍجعىٍمًني عى
ًميـه(}يكسؼ :  ًفيظه عى  {ًٓٓإنّْي حى

زىاًئنيوي  ف مّْف شىٍيءو ًإالَّ ًعندىنىا خى الثاني : المفاتيح ، كقكلو تعالى : )كىاً 
(}الحجر :  ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مٍَّعميكـو ا نينىزّْ مى ا أىنتيـٍ لىوي ُِكى مى { كقكلو تعالى : )كى

(}الحجر : ًبخى   { يعني : بفاتحيف ِِاًزًنيفى
زىآًئفى رىٍحمىًة  الثالث : الرزؽ : كقكلو تعالى : )قيؿ لٍَّك أىنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى

كىافى اإلنسىافي قىتيكرنا(}اإلسراء :  ٍشيىةى اإًلنفىاًؽ كى بّْي ًإذنا الٍمسىٍكتيـٍ خى  {ََُرى
                                                 

كالكجػػػػػػكه ُْ-َْكباسػػػػػػـ الكجػػػػػػكه كالنظػػػػػػائر ص ُّٔ-ُّٓ( األشػػػػػػباه كالنظػػػػػػائر ص  ُ)
ككجػػػػكه القػػػػرآف  ّْ-ّّكالكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمعسػػػػكرم ص  ّٖ-ِٖكالنظػػػػائر ليػػػػركف ص 

-َْكنزىػػػة األعػػػيف ص  َُٔ-َُٓكالكجػػػكه كالنظػػػائر لمػػػدامغاني ص ُٕٔلمحيػػػرم ص 
 . ُٕٔبف العماد ص ككشؼ السرائر ، ال ُْ
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زىائً  ًلمًَّو خى في السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض الرابع : المطر ، كقكلو تعالى : )كى
(}المنافقكف :  لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ال يىٍفقىييكفى  { ٕكى

ًة  زىاًئفي رىٍحمى ـٍ خى ـٍ ًعندىىي الخامس : النبكة كالكتاب ، كقكلو تعالى : )أى
بّْؾى اٍلعىًزيًز اٍلكىىَّاًب(}ص :   {ٗرى

ـٍ عً  كىال أىقيكؿي لىكي زىآًئفي الٌمًو السادس : الغيكب ، كقكلو تعالى : )ى نًدم خى
(}ىكد :  ـي اٍلغىٍيبى  (ٔ){ُّكىالى أىٍعمى

الكجو األخير قاؿ بو ابف الجكزم ، كالغيب غير الخزائف ؛ ألفَّ 
الغيب ىك ما غاب عنؾ ، كالخزائف أماكف الخزف ، فالداللتاف مختمفتاف ، 
  كالدليؿ عمى ذلؾ الشاىد نفسو ، كىك عطفو عدـ عممو بالغيب ، بعدـ معرفتو
بالخزائف كامتبلكيا ؛ كألنَّو ال يصح أف يككف المعنى أك التقدير : كال أقكؿ 
لكـ عندم غيكب ا ، كال أعمـ الغيب ؛ ألفَّ في ذلؾ تكرارنا لممعنى نفسو ، 
ـٍ ًعنًدم  كىال أىقيكؿي لىكي قاؿ ابف الجكزم في تفسير ىذه اآلية : ))قكلو تعالى : )ى

زىآًئفي الٌمًو كىالى أىٍعمى  ( قاؿ ابف األنبارم : أراد بالخزائف : عمـ الغيب خى ـي اٍلغىٍيبى
المطكم عف الخمؽ ؛ ألنَّيـ قالكا لو : إنَّما اتبعؾ ىؤالء في الظاىر كليسكا 
معؾ ، فقاؿ : ليس عندم خزائف غيكب ا فأعمـ ما تنطكم عميو الضمائر 

نَّما قيؿ لمغيكب خزائف لغمكضيا عمى الناس كاستتارىا عن يـ ، قاؿ سفياف ، كا 
بف عييينة : إنَّما آيات القرآف خزائف ، فإذا دخمتى خزانة فاجتيد أف ال تخرج 

فتأمَّؿ أفَّ ابف األنبارم فسَّر قكلو تعالى )كىالى  (ٕ)منيا حتى تعرؼ ما فييا((
زىآًئفي الٌمًو( بجعمو بتقدير : ))ليس عندم خزائف غيكب ا((  ـٍ ًعنًدم خى أىقيكؿي لىكي

 فجعؿ الخزائف عمى بابيا كداللتيا 

                                                 

 َِٔ-َِٓكالكجػكه كالنظػائر لمػدامغاني ص  َِّ( ينظر : كجكه القرآف لمحيرم ص  ُ)
  ُُْكنزىة األعيف ص 

  ٕٔ/ْ( زاد المسير  ِ)
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قاؿ ابف فارس : ))الخاء كالزاء كالنكف أصؿ يدؿُّ عمى صيانة الشيء 
 غيره ، كخزىنتي السّْرَّ ، قاؿ : ، يقاؿ : خزىنتي الدراىـ ك 

 (ٔ)إذا المرء لـ يخزيف عميو لسانيو   فميس عمى شيء سكاه بخزَّاف((
ٍزفي حفظ الشيء في الخزانة ، ثـ ييعبَّر بو عف كؿّْ حفظ  كقاؿ الراغب : ))الخى

زىاًئفي السَّمىا (ٕ) ، كفظ السّْرّْ كنحكه(( ًلمًَّو خى كىاًت كقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى : )كى
(}المنافقكف :  لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ال يىٍفقىييكفى { الخزائف جمع ًخزانة ، ٕكىاألٍرًض كى

ٍزف ، كالخزف ًستر الشيء كحفظو ، قاؿ امرؤ القيس مف  كىي مكضع الخى
 الطكيؿ( : 

 إذا المرء لـ يخزيف عميو لسانيو   فميس عمى شيء سكاه بخزَّاف 
ترتو كغيَّبتو ، كالخزانة في األصؿ مصدر ، يقاؿ : خزىنتي الماؿ ، أم : س

كىي عمؿ الخازف ، كاإلمارة كالكالية ، ثـ أيطًمقٍت عمى مكضع الشيء 
 (ٖ)المخزكف فيو((

جعؿ أصحاب كتب الكجكه الخزائف في الكجو األكؿ بمعنى الخراج  
ًفيظه عى  زىآًئًف األىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى ًميـه( قاؿ ابف في قكلو تعالى : )قىاؿى اٍجعىٍمًني عى
ٍرج : اإلتاكة ؛ ألنَّو ماؿ يخرجو المعطي(( ))كقيؿ :  (ٗ)فارس ))كالخراج ، كالخى

ٍرج  ٍكر الحيكاف ، كنحك ذلؾ : خى لما يخرج مف األرض كمف كى
راج مختص في الغالب بالضريبة عمى األرض((َََكخراج ))كالخٍرج  (٘)كالخى

راج كاحد ، كىك شيء يخرجو القكـ في السنة مف ماليـ بقدر  كالخى
                                                 

 ِٓٓ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ُّٓ( المفردات ص  ِ)

 ََٓ/ُ( عمدة الحفاظ  ّ)

 ِْٓ( مقاييس المغة ص  ْ)

 ُُٓ( المفردات ص  ٓ)
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ٍرج َََمعمـك مَّة العبد كاألمة ، كالخى كالخراج : اسـ لما ييخرىج ، كالخراج : غى
ذ مف أمكاؿ الناس ، كالخٍرج أف يؤدم إليؾ العبد  راج  : اإلتاكة تيؤخى كالخى

مَّتو(( فالخراج : ما ييخرىج مف األرض ، أك ما ييخرجو  (ٔ)خراجو ، أم : غى
فيي لغةن عكس داللة الخزائف ؛ ألفَّ الخزائف ىي اإلنساف مف مالو كغيره ، 

المكاضع التي ييخزىف فييا ما يراد خزنو ، أم : ما يراد إدخالو فييا كحفظو ، 
كبيذا المعنى جاء تفسيرىا ، قاؿ ابف عطية في تفسير قكلو تعالى : )قىاؿى 

زىآًئًف األىٍرًض( : ))ك)خزائف( لفظ عاـ لجميع ما ت مىى خى ختزنو اٍجعىٍمًني عى
كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى : (ٕ)المممكة مف طعاـ كماؿ كغيره((

زىآًئًف األىٍرًض( أم : خزائف أرضؾ ، كفي المراد بالخزائف  مىى خى )اٍجعىٍمًني عى
 (ٖ)قكالف ، أحدىا : خزائف األمكاؿ ، كالثاني : خزائف الطعاـ فحسب((

 ا بمعناه تحريؼ ظاىر .فالخزائف ضد الخراج ، فالفرؽ بينيما ظاىر فجعمي
كجعمكا الخزائف في الكجو الثاني بمعنى : المفاتيح ، في قكلو تعالى :  

( كقكلو تعالى :  ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مٍَّعميكـو مىا نينىزّْ زىاًئنيوي كى ف مّْف شىٍيءو ًإالَّ ًعندىنىا خى )كىاً 
( يعني : بفاتحيف ، كىذا الكج اًزًنيفى ا أىنتيـٍ لىوي ًبخى مى و كالكجو األكؿ ىك عكس )كى

داللة الخزائف ؛ ألفَّ الخزائف ىي المكاضع التي ييخزىف فييا ما يراد خزنو ، 
ف مّْف  أم : ما يراد إدخالو فييا كحفظو ، قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو : )كىاً 
زىاًئنيوي( : ))ذكر الخزائف تمثيؿ ، كالمعنى : كما مف شيء  شىٍيءو ًإالَّ ًعندىنىا خى

بو العباد إاٌل كنحف قادركف عمى إيجاده كتككينو كاإلنعاـ بو ، كما ينتفع 
فكؿ شيء ينتفع بو العباد  (ٗ)نعطيو إاٌل بمقدار معمكـ نعمـ أنَّو مصمحة لو((

                                                 

 َْ/ٓ( لساف العرب  ُ)

 ِٔٓ/ّ( المحرر الكجيز  ِ)

 ُٕٖ/ْ( زاد المسير  ّ)

 ِٓٓ/ِ( الكشاؼ  ْ)
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مخزكف عند ا كمحفكظ ، إاٌل أفَّ ىذه الخزائف يفتحيا ا سبحانو في الكقت 
ا ني  مى ( كقاؿ ابف المناسب ، كىذا ما عناه بقكلو تعالى : )كى ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مٍَّعميكـو نىزّْ

كما مف شيء يخزنو إنساف في  (ٔ)عطية : ))كالخزائف : المكاضع الحاكية((
خراج ما خزنو فييا ، ككيؼ تسنى  خزانة إاٌل كىك ينكم فتحيا عند الحاجة كا 

( يعني :  اًزًنيفى مىا أىنتيـٍ لىوي ًبخى  (ٕ)بفاتحيف((لمدامغاني أف يجعؿ ))قكلو تعالى )كى
؟! فالذم يخزف الشيء في مكضع ما ، يغمؽ عميو منافذه ليحفظو ، أـ 
( يقكؿ :  اًزًنيفى مىا أىنتيـٍ لىوي ًبخى يفتحيا لينشره ؟! قاؿ الطبرم : ))قكلو تعالى : )كى
كلستـ بخازني الماء الذم أنزلنا مف السماء فأسقيناكمكه فتمنعكه مىف أسقيو ؛ 

ليَّ  مىا َََ، أسقيو مف أشاء كأمنعو مف أشاءألفَّ ذلؾ بيدم كا  قاؿ سفياف : )كى
( قاؿ : بمانعيف(( اًزًنيفى أىنتيـٍ لىوي ًبخى
فجعؿ الخزائف بمعنى المفاتيح ىك عكس  (ٖ)

 داللة الخزف لغة كتفسيرنا ، فالفرؽ بينيما ظاىر فجعميا بمعناىا تحريؼ ظاىر 
قكلو  كجعؿ الحيرم الخزائف في الكجو الثالث بمعنى الرزؽ في

ٍشيىةى اإًلنفىاًؽ  بّْي ًإذنا الٍمسىٍكتيـٍ خى زىآًئفى رىٍحمىًة رى تعالى : )قيؿ لٍَّك أىنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى
كىافى اإلنسىافي قىتيكرنا( لـ ترد )خزائف( في القرآف الكريـ إاٌل مضافة ، كىي ىنا  كى

بّْي( قاؿ الطبرم في تفسير اآلية : ))يقكؿ تع الى ذكره : مضافة إلى )رىٍحمىًة رى
قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف : لك أنتـ تممككف خزائف أمبلؾ ربي مف األمكاؿ 

كقاؿ ابف عطية : ))ك)الرحمة(  (ٗ) ، كعنى بالرحمة في ىذا المكضع الماؿ((
في ىذه اآلية الماؿ كالنعـ التي تصرىؼ في األرزاؽ ، كمف ىنا سميٍت 

                                                 

 ّٓٓ/ّ( المحرر الكجيز  ُ)

  َِٓ( الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ِ)

 َُّ/ْكينظر : زاد المسير  َّ/ُْ( جامع البياف  ّ)

 ُٔٗ/ُٓ( جامع البياف  ْ)
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ىذه الخزائف قكالف ، أحدىما :  كقاؿ ابف الجكزم : ))كالمراد في (ٔ) رحمة((
مف الكاضح جدِّا كما ترل أفَّ  (ٕ)خزائف األرزاؽ ، كالثاني : خزائف النعـ((

الخزائف ال تعني الرزؽ ؛ ألنَّو ليس المراد الرزؽ ، بؿ خزائف الرزؽ ، فيككف 
الرزؽ ىك معنى الرحمة الكاقع مضافنا إليو ، ال معنى الخزائف الكاقع مضافنا، 
كمف التحريؼ الظاىر لمعياف عدـ جعؿ المضاؼ بمعناه بؿ بمعنى المضاؼ 

 إليو .
اد مف الخزائف المطر كما جاء في الكجو الرابع في قكلو كليس المر 

( كال النبكة  لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ال يىٍفقىييكفى زىاًئفي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كى ًلمًَّو خى تعالى : )كى
زىاًئفي  ـٍ خى ـٍ ًعندىىي كالكتاب كما جاء في الكجو الخامس في قكلو تعالى : )أى

بّْؾى اٍلعىزً  يًز اٍلكىىَّاًب( بؿ المراد مف الخزائف الخزائف بعينيا ، فا رىٍحمىًة رى
سبحانو خزف في خزائنو أقدار كؿ شيء ، أقدار المطر كالنبكة كالكتاب 
زىفى  كغيرىا مما ال يعممو إاٌل ا سبحانو ، كقد تقدـ تعريفيا فيي مف : ))خى

ٍزننا كاختزنو : أحرزه كجعمو في ًخزانة ،  نيو خى كالًخزانة : اسـ الشيءى يخزي
ف مّْف شىٍيءو ًإالَّ ًعندىنىا  المكضع الذم ييٍخزىف فيو الشيء ، كفي التنزيؿ : )كىاً 

زىاًئنيوي(}الحجر :  { كالًخزانة : كاحدة الخزائف ، كفي التنزيؿ : )قيؿ الَّ أىقيكؿي ُِخى
(}األنعاـ :  ـي اٍلغىٍيبى زىآًئفي الٌمًو كىال أىٍعمى ـٍ ًعنًدم خى الماؿى : إذا غيَّبو  { كخزفى َٓلىكي

، كقاؿ سفياف بف عييينة : إنَّما آيات القرآف خزائف ، فإذا دخمتى خزانة فاجتيد 
أف ال تخرج منيا حتى تعرؼ ما فييا ، قاؿ : شبَّو اآلية مف القرآف بالكعاء 

كخزنتي السرَّ َََكخزانة اإلنساف قمبو َََالذم يجمع فيو الماؿ المخزكف
))كالخزانة : مكاف الخزف ، أم : المكضع الذم يكضع  (ٖ)كاختزنتيو : كتمتو((

                                                 

 ْٖٖ/ّ( المحرر الكجيز  ُ)

 ٕٔ/ٓ( زاد المسير  ِ)

 ْٔ/ٓ( لساف العرب  ّ)
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))كخزائف ا : مستعارة لتعمؽ قدرة ا  (ٔ)فيو الشيء ، كالجمع : الخزائف((
عطاء الخيرات النافعة لمناس في الدنيا ، شٌبيت تمؾ التعمقات  باإلنعاـ كا 

ياىـ ، الصمكحية كالتنجيزية في حجبيا عف عيكف الناس كتناكليـ مع نفعيا إ
بخزائف أىؿ اليسار كالثركة التي تجمع األمكاؿ كاألحبية كالخمع كالطعاـ ، كما 
لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى  زىاًئفي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كى ًلمًَّو خى أيطمؽ عمييا في قكلو تعالى : )كى

(}المنافقكف :   { أم : ما ىك مكدع في العكالـ العميا كالسفمى ممإال يىٍفقىييكفى
زىاًئنيوي(}الحجر :  ف مّْف شىٍيءو ًإالَّ ًعندىنىا خى ينفع الناس ، ككذلؾ قكلو تعالى : )كىاً 

ُِ))}(ٕ)  
فالخزائف : ىي أماكف الخزف ، التي تيخزف فييا ما يراد خزنو ، أك 
ىي المكاضع الحاكية لتي تحكم األشياء المطمكب احتكاؤىا فييا ، كاحتكت 

ه ا ، ففييا مقدكراتو ، كاستعممت حقيقة كمجازنا ، خزائف ا عمى كؿّْ ما قدَّر 
كىذا ىك معناىا أينما كردت في المغة كفي القرآف الكريـ ، أمَّا األكجو 
ٌنما ىي معاني المخزكنات فييا  المنسكبة إلييا فيي ليست معاني الخزائف ، كا 

فظ ، أعياننا كانت أـ معاني ، كىذا مف التحريؼ الظاىر ، كىك عدـ جعؿ الم
  بمعناه بؿ بمعنى ما احتكل عميو .

ذكر الحيرم كالدامغاني لمدار في القرآف الكريـ ثمانية : الدار -ٗ
 أكجو :

ٍيره لّْمًَّذيفى اتَّقىكٍا أىفىبلى  لىدىاري اآلًخرىًة خى األكؿ : الجنة ، كقكلو تعالى : )كى
(}يكسؼ :  لىدىاري اآلًخرىًة َُٗتىٍعًقميكفى ـى دىاري { كقكلو تعالى : )كى لىًنٍع ٍيره كى خى
(}النحؿ :   {َّاٍلميتًَّقيفى

                                                 

  ِٕٔ/ّْ( تاج العركس  ُ)

 َُُ/ٔ( التحرير كالتنكير  ِ)
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ـٍ سيكءي الدَّاًر(}الرعد :  لىيي { كقكلو ِٓالثاني : جينـ ، كقكلو تعالى : )كى
مُّكٍا قىٍكمىييـٍ دىارى اٍلبىكىاًر(}إبراىيـ :   {  ِٖتعالى : )كىأىحى

كٍا الثالث : الدار يعني المدينة ، أك المنزؿ ، كقكلو تعالى : )فىأىٍصبى  حي
(}األعراؼ :  اًثًميفى ـٍ جى  { ًٖٕفي دىاًرًى

الرابع : مكة ، أك المدينة ، كقكلو تعالى : )أىٍك تىحيؿُّ قىًريبنا مّْف  
(}الرعد :  ـٍ  { ُّدىاًرًى

(}األعراؼ :  ـٍ دىارى اٍلفىاًسًقيفى الخامس : مصر ، كقكلو تعالى : )سىأيًريكي
ُْٓ } 

ةي السادس : معسكرىـ ، كقكلو تعالى : ) ٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكٍا الصَّ كىأىخى
(}ىكد :  اًثًميفى ـٍ جى كٍا ًفي ًديىاًرًى  {   ٕٔفىأىٍصبىحي

ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى بىدَّليكٍا ًنٍعمىةى الٌمًو  السابع : البدؿ ، كقكلو تعالى : )أىلى
مُّكٍا قىٍكمىييـٍ دىارى اٍلبىكىاًر(}إبراىيـ :   {ِٖكيٍفرنا كىأىحى

ًبدىاًرًه الثامف :  سىٍفنىا ًبًو كى الدار بعينيا ، كقكلو تعالى : )فىخى
(}القصص :    (ٔ){ُٖاألٍرضى

جعؿي الدار في الكجو الثامف يعني الدار بعينيا ، يعني أٌف األكجو 
ثبلث السبعة الباقية ال تعني الدار بعينيا ، فيي إذف أكجو مختمقة ، اختمقت ب

  طرائؽ : 
 ما اشتمؿ عميو : األكلى : جعؿ المفظ بمعاني 

جعؿ الحيرم الدار في الكجو األكؿ بمعنى الجنة في قكلو تعالى : 
لىدىاري  ( قاؿ الفراء : ))كقكلو : ))كى ٍيره لّْمًَّذيفى اتَّقىكٍا أىفىبلى تىٍعًقميكفى لىدىاري اآلًخرىًة خى )كى
( أصيفت الدار إلى اآلخرة إذا اختمؼ لفظو ، كقد تضيؼ العرب  ٍيره اآلًخرىًة خى

                                                 

كالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص  َُِ-َِٗ( ينظػػػػػر : كجػػػػػكه القػػػػػرآف لمحيػػػػػرم ص  ُ)
ُِِ-ُِّ 
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ؽُّ اٍليىًقيًف(}الكاقعة :  { ٓٗالشيء إلى نفسو ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ ىىذىا لىييكى حى
كمثمو : أتيتؾ بارح األكلى، كعاـ األكؿ ، كليمة األكلى ، كيكـ الخميس ، 

فتككف ىذه  (ٔ)كجميع تضاؼ إلى أنفسيا الختبلؼ لفظيا ، كذلؾ شير ربيع((
))كقاؿ  (ٕ)صفتو(( اإلضافة ىي مف باب ))إضافة المكصكؼ إلى

البصريكف : ىذه عمى حذؼ مضاؼ تقديره : كلدار الحياة اآلخرًة ، أك المدة 
 (ٖ) اآلخرًة((

ٍيره لّْمًَّذيفى اتَّقىكٍا(  لىدىاري اآلًخرىًة خى كقاؿ الزجاج : ))كقكلو عز كجؿ : )كى
كفي غير مكضع ، فمف قاؿ : الداري اآلخرةي فاآلخرة نعت لمدار ؛ ألفَّ لجميع 

مقكا فييا ، كىي الدنيا ، كالدار اآلخرة التي ا لخمؽ داريف  ، الدار التي خي
يعادكف فييا خمقنا جديدنا ، كمف قاؿ : داري اآلخرًة ، فكأنَّو قاؿ : كداري الحالًة 
اآلخرًة ؛ ألفَّ لمناس حاليف ، حاؿى الدنيا ، كحاؿى اآلخرة ، كمثؿ ىذا في الكبلـ 

ى ، فمف قاؿ : الصبلة األكلى ، جعؿ األكلى الصبلة األكلى ، كصبلة األكل
نعتنا لمصبلة ، كمف قاؿ : صبلة األكلى ، أراد صبلة الفريضة األكلى ، 

   (ٗ) كالساعة األكلى((
ٍيره لّْمًَّذيفى اتَّقىكٍا(  لىدىاري اآلًخرىًة خى فقد ذكر أىؿ التفسير لقكلو تعالى : )كى

الدار الدار بعينيا ، كجعميا بمعنى  ىذيف التأكليف استنادنا إلى أفَّ المراد مف
الجنة يمغييما ، فمف اليدـ جعؿ لفظ بمعنى لفظ آخر ؛ ألنَّو يعطؿ قضية 

 البحث المغكم في تراكيب القرآف الكريـ                          

                                                 

 ْٖٗ/ِكينظر : الكشاؼ لمزمخشرم  ّٕٔ/ُ( معاني القرآف ص  ُ)

 ُٕ( الممخص في إعراب القرآف لمخطيب التبريزم ص  ِ)

 ِٕٖ/ّ( المحرر الكجيز البف عطية  ّ)

عرابو  ْ)  ََٔ/ْكينظر : الدر المصكف لمحمبي  َُٖ/ّ( معاني القرآف كا 
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كجعؿ كبلىما الدار في ىذا الكجو بمعنى الجنة في قكلو تعالى : 
لى  ٍيره كى لىدىاري اآلًخرىًة خى ـى دىاري اٍلميتًَّقيفى })كى ميكنىيىا تىٍجًرم ًمف ًَّنٍع نَّاتي عىٍدفو يىٍدخي { جى

(}النحؿ :  ا يىشىآؤيكفى كىذىًلؾى يىٍجًزم الٌموي اٍلميتًَّقيفى ـٍ ًفييىا مى -َّتىٍحًتيىا األىٍنيىاري لىيي
( يقكؿ : كلنعـ دار الذيف خافكاُّ ـى دىاري اٍلميتًَّقيفى لىًنٍع ا  { قاؿ الطبرم : )))كى

كقاؿ  (ٔ)في الدنيا فاتقكا عقابو بأداء فرائضو كتجنب معاصيو دار اآلخرة((
كيككف المعنى : جنات ...الزجاج : ))المعنى : كلنعـ دار المتقيف دار اآلخرة

( بدؿ  (ٕ)عدف نعـ دار المتقيف(( نَّاتي عىٍدفو كقاؿ ابف كثير : ))كقكلو : )جى
( أم : ليـ في اآلخرة جنات عدف(( مف : )دىاري اٍلميتًَّقيفى
كقاؿ ابف الجكزم :  (ٖ)

( قكالف ، أحدىما : أنَّيا  ـى دىاري اٍلميتًَّقيفى لىًنٍع ))كفي قكلو تعالى : )كى
عدف ، كالثاني :  كيجكز أف يككف المعنى : كلنعـ دار المتقيف جنات...الجنة

فالدار ىي الدار بعينيا  (ٗ)أنَّيا الدنيا ؛ ألنَّيـ نالكا بالعمؿ فييا ثكاب اآلخرة((
، إمَّا أف تككف ىي الدار الدنيا ، أك الدار اآلخرة ، كأفَّ لممتقيف في الدار 

 الثانية جنات عدف 
كجعؿ الحيرم الدار في الكجو الثاني بمعنى جينـ في قكلو تعالى : 

ـٍ سيكءي الدَّاًر( ككذلؾ الدار ىنا إمَّا أف يراد بيا الدار الدنيا ، أك الدار )كى  لىيي
ـٍ سيكءي الدَّاًر( يقكؿ : كليـ ما يسكؤىـ في الدار  لىيي اآلخرة ، قاؿ الطبرم : )))كى

                                                 

 َُِ/ُْ( جامع البياف  ُ)

عرابو  ِ)  َُٔ/ّ( معاني القرآف كا 

 ّٕٗ/ْ( تفسير القرآف العظيـ  ّ)

 ّّٕ/ْ( زاد المسير  ْ)
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  (ٕ)ك)الدار( ىنا يحتمؿ أنَّيا دار اآلخرة ، كيحتمؿ أٌنيا الدار الدنيا (ٔ) اآلخرة((
ـٍ دىارى كجعميا الدام مُّكٍا قىٍكمىيي غاني بيذا المعنى في قكلو تعالى : )كىأىحى

اٍلبىكىاًر( كىذا المعنى ال يصح أف يككف لمدار ، بؿ ىك معنى التركيب 
نَّما ىك صفة ليا .  اإلضافي : دار البكار ، كىك ال يعني جينـ ، كا 

نَّما ىما مما تحتك  م فالجنة ، كالنار ، ال تعنياف الدار اآلخرة ، كا 
عمييما ىذه الدار ، كمف التحريؼ في الداللة عدـ جعؿ المفظ بمعناه بؿ 

ؿ الكجكه في التي اتبعيا أى كىذه ىي الطريقةبمعنى ما يحتكم عميو ، 
جعؿ المفظ بمعاني ما اشتمؿ عميو ، أك جعؿ المحتكم اختبلؽ الكجكه كىك 

 بمعاني محتكياتو
: الدراسة المعككسة ، كىي جعؿ المفظ بمعاني المكصكؼ  الثانية

فالمدينة ، كمٌكة ، كمصر ، كمعسكرىـ ، كما جاء في الكجو الثالث ، بو : 
كالرابع ، كالخامس ، كالسادس ، ىذه األكجو إف صٌحت فبل يصٌح أف تككف 

و ، أكجينا لمدار ؛ ألٌف القرآف الكريـ ما أراد تسمية الدار ككصفيا بيذه األكج
ٌنما أراد تسمية ىذه األكجو ككصفيا  كما فعؿ أصحاب كتب الكجكه  ، كا 
بالدار ، فيي إذف جميعيا كجكه كاحد ؛  ألٌنيا جميعيا بمعنى الدار ، كليست 

اٌل فإٌف الدار أريد منيا  ، الدار بعينياالدار بمعانييا ، ىذا أف صحت ىذه ،  كا 
  .أينما كردت في كتاب ا 
ار في الكجو الثالث بمعنى المدينة في قكلو تعالى : جعؿ الحيرم الد

( كجعميا في الكجو السادس  اًثًميفى ـٍ جى كٍا ًفي دىاًرًى ذىٍتييـي الرٍَّجفىةي فىأىٍصبىحي )فىأىخى
كٍا ًفي )بمعنى المعسكر في قكلو تعالى :  ةي فىأىٍصبىحي ٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكٍا الصَّ كىأىخى

                                                 

 ُُٕ/ُّ( جامع البياف  ُ)

كمػػدارؾ التنزيػػؿ  ُٕٖ/ّكأنػػكار التنزيػػؿ لمبيضػػاكم  ُُّ/ّ( ينظػػر : المحػػرر الػػكجيز  ِ)
 ٔٓٓص 
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( كا اًثًميفى ـٍ جى لمعسكر : مجتمىع الجيشًديىاًرًى
فأيف ىك  (ٔ)، أك مكاف العسكر 

مف معنى الدار ؟! ك))مىدىفى بالمكاف أقاـ بو ، كمنو المدينة ، كىي فىعيمة ، 
كفيو قكؿ آخر : أنَّو مىفًعمة مف ًدٍنتي ، أم : ...كتيجمع عمى مدائف ، باليمز

قكالف ، مىف كسيًئؿى أبك عمي الفسكم عف ىمزة مدائف فقاؿ : فيو ...ميًمٍكتي 
ٍفًعمىة ، مف  جعمو فىعيمة مف قكلؾ : مىدىفى بالمكاف أقاـ بو ىمزه ، كمف جعمو مى
قكلؾ ًديفى ، أم : ميًمؾى ، لـ ييمزه ، كما ال ييمز معايش ، كالمدينة : 

مشتؽ مف ذلؾ ، ككؿُّ أرض ييبنى بيا  (ٕ)الحصف ييبنى في أيٍصطيمَّةو األرض
، كالنسبة إلييا مديني ، كالجمع مدائف حصف في أٍصطيمَّتيا فيي مدينة 

الفراء كغيره : المدينة فىعيمة ، تيمز في الفعائؿ ؛ ألفَّ الياء زائدة ، ...كميديف
كال تيمز ياء المعايش ؛ ألفَّ الياء أصمية ، كالمدينة : اسـ مدينة سيدنا رسكؿ 
ا ليا ، شرَّفيا ا  ا صمى ا عميو كسمـ خاصة غمبٍت عمييا تفخيمن

  (ٗ)))كالمدينة : البمدة التي كثر سكانيا(( (ٖ)كصانيا((
فإذا أريد ىذا المعنى استعمؿ لفظ المدينة ، كما استعممو في قكلو 
مىى  ًدينىًة مىرىديكٍا عى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلمى ٍكلىكيـ مّْفى األىٍعرىاًب مينىاًفقيكفى كى ًممٍَّف حى تعالى : )كى

ًدينىًة { كقكلو تعَُُالنّْفىاًؽ(}التكبة :  الى : )ًإفَّ ىىػذىا لىمىٍكره مَّكىٍرتيميكهي ًفي اٍلمى
(}األعراؼ :  كٍا ًمٍنيىا أىٍىمىيىا فىسىٍكؼى تىٍعمىميكفى { كقكلو تعالى :  )مىا ًُِّلتيٍخًرجي

مَّفيكٍا عىف رَّسيكًؿ  ٍكلىييـ مّْفى األىٍعرىاًب أىف يىتىخى مىٍف حى ًدينىًة كى كىافى الٍىًؿ اٍلمى
 {َُِة : الٌمًو(}التكب

                                                 

 ٖٗٔ( ينظر : الكميات لمكفكم ص  ُ)

( ))كاأليٍسػطيُـّ مجتمػػع البحػػر ، كأيٍسػػطيمَّة كػػؿّْ شػػيء معظمػػو(( ككسػػطو ، كاأليٍصػػطيمَّة لغػػة  ِ)
   ُّٖ/ٕب في األيٍسطيمَّة . لساف العر 

  َْ/ُْ( لساف العرب  ّ)

 ٕٗ/ْ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ْ)
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ذىٍتييـي الرٍَّجفىةي( كالرجفة ىي الزلزلة ،  قاؿ الفراء : ))كقكلو تعالى : )فىأىخى
( يقكؿ : رمادنا جاثمنا(( اًثًميفى ـٍ جى كٍا ًفي دىاًرًى كقاؿ  (ٔ) كقكلو تعالى : )فىأىٍصبىحي

الطبرم : ))يقكؿ تعالى ذكره : فأخذت الذيف عقركا الناقة مف ثمكد الرجفة ، 
كىي الصيحة ، كالرجفة الفعمة مف قكؿ القائؿ : رجؼ بفبلف كذا يرجيؼ رٍجفنا 

نَّما عنى بالرجفة ىا ىنا : الصيحة التي ...، كذلؾ إذا حرَّكو كزعزعو كا 
كت بالصيحة فيما ذكر أىؿ زعزعتيـ كحرَّكتيـ لميبلؾ ؛ ألفَّ ثمكد ىم

( قاؿ  (ٕ)العمـ(( اًثًميفى ( يعني بمدىـ )جى ـٍ كٍا ًفي دىاًرًى كقاؿ الكاحدم : )))فىأىٍصبىحي
( جاثميف بعضيـ عمى بعض ، أم : عند نزكؿ  اًثًميفى المفسركف : معنى )جى

كقاؿ (ٖ)العذاب بيـ ، سقط بعضيـ عمى بعض كما يجثـ الطير((
ك  ( في ببلدىـ أك في مساكنيـ((الزمخشرم : )))فىأىٍصبىحي ـٍ ٍا ًفي دىاًرًى

كقاؿ  (ٗ)
( أم : بمدىـ ، كقاؿ في  ـٍ كٍا ًفي دىاًرًى القرطبي : ))قكلو تعالى : )فىأىٍصبىحي
ـٍ  كٍا ًفي ًديىاًرًى ةي فىأىٍصبىحي ٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكٍا الصَّ مكضع آخر : )كىأىخى

(}ىكد :  اًثًميفى قاؿ أبك حياف األندلسي : ))قاؿ ك  (٘) { أم : في منازليـ((ٕٔجى
د الدار ، كحيث ذكر  الكرماني : حيث ذكر الرجفة ، كىي الزلزلة ، كحَّ
الصيحة جمع ؛ ألفَّ الصيحة كانت مف السماء ، فبمكغيا أكثر ، كأبمغ مف 
( أم :  ـٍ الزلزلة ، فاتصؿ كؿُّ كاحد منيما بما ىك الئؽ بو ، كقيؿ )ًفي دىاًرًى

 (ٙ) عف البمد(( في بمدىـ كني بالدار
                                                 

عرابو لمزجاج  ِٖٓ/ُ( معاني القرآف  ُ)  َّٖ/ِينظر : معاني القرآف كا 

 ِّٕ/ٖ( جامع البياف  ِ)

 ّْٖ/ِ( الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ّ)

 ِّٕكينظر : مدارؾ التنزيؿ ص  ُُٗ/ِ( الكشاؼ  ْ)

 ُٔٔ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف  ٓ)

 ِْْ/ْ( البحر المحيط  ٔ)
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فالحيرم جعؿ الدار بمعنى المدينة ، كجعميا المفسركف كما رأيت 
بمعنى البمد ، فما الداعي إلى الكجو الذم قاؿ بو سكل التعمد في تحريؼ 

 داللة المفظ القرآني مف أجؿ اختبلؽ الكجكه ؟!
كفيما يتعمؽ بالنص الذم نقمو أبك حياف األندلسي مف الكرماني فيك 

كىك مف الكتب التي  (ٔ)كتابو : ))البرىاف في تكجيو متشابو القرآف منقكؿ مف
ببلغة القرآف كالكشؼ عف سر إعجازه مف خبلؿ ذكر أدؽ تيعنى بإظيار 

الفركؽ الداللية بيف االلفاظ ، كالتراكيب المتشابية التي تبدك كاحدة في 
عمى  معانييا ، فيي مف خبلؿ ذلؾ تبني ، أمَّا كتب الكجكه كالنظائر فيي

العكس  تيدـ ما تبنيو تمؾ الكتب ؛ فمككنيا قائمة عمى منيج المفظ المشترؾ 
؛ ال تتطرؽ إلى ذكر الفركؽ الداللية بيف االلفاظ المترادفة ، بؿ تدعي أٌف 
جميعيا بمعنى كاحد ؛ فيي بيذا المنيج تيعىطّْؿ البحث عف ببلغة القرآف ، 

 كالكشؼ عف سر إعجازه .
ذىٍتييـي الرٍَّجفىةي ني في سر اإلفراد في قكلو :  فقد تقدـ قكؿ الكرما )فىأىخى

ذى الًَّذيفى ظىمىميكٍا  ( كالجمع في قكلو تعالى : )كىأىخى اًثًميفى ـٍ جى كٍا ًفي دىاًرًى فىأىٍصبىحي
( ك  اًثًميفى ـٍ جى كٍا ًفي ًديىاًرًى ةي فىأىٍصبىحي ٍيحى قاؿ ابف جماعة الكناني عف ىذه الصَّ

: أفَّ المراد بالرجفة الزلزلة العظيمة ، فصحَّ اإلفراد  المسألة نفسيا : ))جكابو
؛ ألفَّ المراد بدارىـ بمدىـ الميزىلزىؿ ، كالمراد بالصيحة صيحة مف السماء ، 

 (ٕ) كالمراد بديارىـ منازليـ فصحَّ الجمع((
كالظاىر أفَّ العقاب بدأ بصيحة مف السماء فتكزَّعت آثار ىذه 

ىؿ كًؿ دار مف ديار ثمكد عمى حدة ، الصيحة أكؿ األمر ، فأصابت أ
فتركت أىؿ كؿٍّ منيا جاثميف في دارىـ ؛ كال تزاؿ تيمىيَّز الديار بعضيا مف 

                                                 

  ٕٕ( ص  ُ)

 ُٔ( كشؼ المعاني في متشابو المثاني  ص  ِ)
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بعض ، لذلؾ جمع ، ثـ انتيت بالرجفة ، كىي الزلزلة العظيمة التي أصابت 
البمدة بعامة ، فقمبت ديارىا بعضيا عمى بعض ، كسقط أىميا بعضيـ عمى 

ثار تمؾ الديار ، كصارت كساكنييا رمادنا كما جاء في بعض ، حتى امَّحت آ
 التفسير ، فأصبحت كدار كاحدة ؛ لذلؾ أفرد 

ـٍ  كٍا ًفي ًديىاًرًى كجعؿ الدامغاني الدار في شاىد ىذا الكجو )فىأىٍصبىحي
( بمعنى المنزؿ ، قاؿ الحمبي  : ))قكلو تعالى : )ًتٍمؾى الدَّاري  اًثًميفى جى

ىي المنزؿ ، سيمّْيٍت دارنا لدكراف أىميا بيا ، أك  {ّٖاألًخرىةي(}القصص : 
حاطتيا بيـ يع ، ...لدكرانيا ىي بأىميا ، كا  كتيطمىؽ ، كيراد بيا البمد ، كالضّْ

كالدنيا كٌميا ، كمنو قيؿ : دار الدنيا ، كدار اآلخرة ، كتطمؽ الدار عمى الجنَّة 
(}األنعاـ :  ـٍ دىاري السَّبلىـً { كعمى النار : قاؿ تعالى : ُِٕ، كقكلو تعالى : )لىيي

 ( ٔ) {((ِٖ)دىارى اٍلبىكىاًر(}إبراىيـ : 

فالحمبي جعؿ الدار في قكلو تعالى : )ًتٍمؾى الدَّاري األًخرىةي( بمعنى 
المنزؿ ، مع أنَّو قاؿ : ))سيمّْيٍت دارنا لدكراف أىميا بيا( فالمراد إذف معنى 
الدار ، ال معنى المنزؿ ؛ لذلؾ استعمؿ لفظ المعنى المراد مف دكف غير 

نزىؿ فيو ييسمَّى منزالن ، المراد ، فالمنزؿ اسـ مكاف لمنزكؿ ، فكؿ مكاف يي 
بيتي بيتنا إذا مثبلن كييسمَّى الشيء حسب الصفة المرادة منو ، فأنَّا أسمي 

إذا أردت معنى النزكؿ فيو ، كأسميو  معنى المبيت فيو ، كأسميو منزالن  أردتي 
مسكننا إذا أردت منو معنى ىدكئي كسككني فيو عف الحركة أك قمتيا ، 

س كالراحة ، كأسميو قصرنا إذا أردتي منو معنى كمعنى اتخاذم إياه لمجمك 
البناء كالسياج العالي لقصر محارمي فيو ، كحجب أنظار األجانب عنيفَّ ، 
كأسميو مأكل إذا أردت معنى الرجكع كالمجكء إليو بعد كؿّْ طكاؼ أطكفو 
خارجو ، كأسميو دارنا إذا أردتي معنى دكراني فيو لسعتو كتعدد مرافقو ، فيذه 

                                                 

 ُّ-َّ/ِ( عمدة الحفاظ  ُ)
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ف ترادفت كاتحدت في المعنى العاـ تفترؽ عف بعضيا بمعانييا األسم اء ، كا 
الخاصة المذككرة ، كالبميغ يختار منيا ما يبلئـ المقاـ ، فكضع بعضيا في 

عف أنَّو  غة ، كبحسف التعبير كدقتو ، فضبلن سياؽ اآلخر إخبلؿ بيذه الببل
 يعدُّ تحريفنا لداللة المفظ المرادة 
فات البمد ))كالبمد : كؿ مكضع مف األرض ككذلؾ الحاؿ في مراد

فالبمدة تيسمَّى ( ٔ)غامر ، أك عامر ، مسككف ، أك خاؿ ، كالقطعة منو بمدة((
مدينة إذا أريد منيا معنى البمدة التي لئلقامة كاالستقرار فييا كثر سكانيا ، 

 فنمت كتطكرت بينيـ عبلقاتيـ ، كأصبحكا ذكم حضارة كتمٌدف 

أريد منيا معنى ))األبنية التي تجمع الناس ، مف كتسمَّى قرية إذا 
ك))القرية سيمّْيٍت قرية ( ٕ)قكليـ : قريتي الماء في الحكض إذا جمعتو((

))فاشتقاؽ القرية مف (ٖ)كجمع القرية قرل((...الجتماع الناس فييا
 (ٗ)كيقاؿ لبيت النمؿ قرية ؛ ألنَّو يجمع النمؿ ، فالقرية تجمع أىميا((...قريتي 
أنَّيا دكف المدينة ، كأقرب منيا إلى البادية ، مما جعؿ أكثر أىميا  كأريد

 فبلحيف كرعاة
كتيسمَّى مصرنا إذا أريد منيا البقعة التي تضـ قرل كضيعنا ، كليا 
حدكد تفصميا عف غيرىا مف البقاع ))كتغزل منيا الثغكر ، كييقسَّـ فييا الفيء 

 (٘)كالصدقات مف غير مؤامرة الخميفة((

                                                 

 ُٖٖ( الكميات لمكفكم ص  ُ)

 ُٖٔ( الكميات لمكفكم ص  ِ)

 ُٕٕ( مقاييس المغة البف فارس ص  ّ)

ٍذ قيٍمنىػػػا ُّْ/ُحػػػدم ( الكسػػػيط فػػػي تفسػػػير القػػػرآف المجيػػػد لمكا ْ) تفسػػػير قكلػػػو تعػػػالى : )كىاً 
دان(}البقرة :  ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغى ميكٍا ىىػًذًه اٍلقىٍريىةى فىكيميكٍا ًمٍنيىا حى  { ٖٓاٍدخي

 ُّٗ( العيف ص  ٓ)
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كتسمَّى دارنا إذا أريد منيا المعنى الذم ذكره أىؿ المغة لمدار ، ىذا 
ذا جاء في كتب المغة كالتفسير تسمية  ىك كبلـ أىؿ الفصاحة كالببلغة ، كا 
الدار بالمنزؿ ، ، فإنَّما يقكلكف ذلؾ مف باب تعريؼ المفظ بما يرادفو ، أم : 

ؿ يعني الدار بعينيا ، كما تعريفو بالقريب مف معناه ، فبل يقصدكف أفَّ المنز 
 ال يصح أف تيسمَّى كجكىنا ، إالٌ ىك الحاؿ في كتب الكجكه ؛ ألفَّ كجكه المفظ 

د أنَّيا تعني المفظ بعينو ، كعمى سبيؿ القطع كالتعييف ، فالمنزؿ  إذا قيصو
كالمنازؿ غير الدار كالديار ، كالدار كالديار غير المنزؿ كالمنازؿ ، فجعؿ 

 آلخر في باب الكجكه تحريؼ لداللة كؿ منيما أحدىما بمعنى ا
كالدار كما تقدـ اسـ جامع لمعرصة كالبناء كالمحمَّة ، ككؿُّ مكضع 

 (ٔ) حٌؿ بو قكـ ، فيك دارىـ ، كىي مف دار يدكر لكثرة حركات الناس فييا
كسيمّْيٍت دارنا لدكراف أىميا بيا ، أك لدكرانيا ىي بأىميا
كالقرآف الكريـ اختار  (ٕ)

ا لممقاـ ، ألنَّو أراد أف يذكر بأنَّو لف ظ الدار مف دكف غيرىا ؛ ليككف مبلئمن
أخذىـ كىـ يدكركف ، يذىبكف كيجيئكف في أذل نبييـ صالح حتى بمغ سعييـ 
الطائش إلى عقر الناقة التي بعثيا ا إلييـ آية ، فجعؿ الدار بمعنى المدينة 

 ، أك المنزؿ ، تحريؼ ليذا المعنى المراد  
الرابع بمعنى مكة في قكلو تعالى :  جعؿ الحيرم الدار في الكجوك 

( كجعميا الدامغاني بمعنى المدينة ، بؿ استعمؿ  ـٍ ؿُّ قىًريبنا مّْف دىاًرًى )أىٍك تىحي
القرآف الكريـ لفظ الدار مف دكنيما ، ألنَّو أراد مف الدار ما أراده في الكجو 

 يؼ لممعنى المراد السابؽ ، فجعميا بمعنى مكة أك المدينة تحر 

كجعؿ الحيرم الدار في الكجو الخامس بمعنى : مصر ، في قكلو 
( ثـ قاؿ : ))يعني مصر ، كقيؿ البحر ، كقيؿ  ـٍ دىارى اٍلفىاًسًقيفى تعالى : )سىأيًريكي

                                                 

 ِّٓ/ٓ( ينظر :  لساف العرب  ُ)

 ُّ-َّ/ِ( عمدة الحفاظ  ِ)
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كالكجو إذا تعددت فيو األقكاؿ يخرج مف باب الكجكه  (ٔ) مكة ، كقيؿ جينـ((
ـٍ دىارى  كيدخؿ في باب التفسير ، قاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى : )سىأيًريكي

( فييا أربعة أقكاؿ : أحدىا : أنَّيا جينـ ، كالثاني : أنَّيا دار فرعكف  اٍلفىاًسًقيفى
، كالثالث : أنَّيا منازؿ مف ىمؾ مف الجبابرة ، كالرابع : أنَّيا مصارع الفاسقيف 

كىذا ىك المعنى المراد  (ٕ) ، كمعنى الكبلـ : سأريكـ عافبة مف خالؼ أمرم((
أنَّو لـ يحدد قكمنا مف دكف قكـ ، أك بمدنا مف دكف بمد ، فقد أراد العمكـ ، 

 .فجعمو بمعنى بمد معيَّف تحريؼ لداللة عمكمو 
  الثالثة : جعؿ المفظ بمعاني لفظ آخر جاكره في السياؽ نفسو : 
لى : جعؿ الحيرم الدار في الكجو السابع بمعنى البدؿ في قكلو تعا

مُّكٍا قىٍكمىييـٍ دىارى اٍلبىكىاًر( كمعنى البدلية  ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى بىدَّليكٍا ًنٍعمىةى الٌمًو كيٍفرنا كىأىحى )أىلى
كما ترل متأتٍّ مف لفظ )بىدَّليكٍا( كليس مف لفظ الدار ، كمف التحريؼ الداللي 

 ي التركيب لمفظ عدـ جعمو بمعناه ، بؿ بمعنى لفظ مف األلفاظ الكاردة ف
 (ٖ)كصفكة ما تقدـ ذكره أفَّ ))الدار : المحؿُّ يجمع البناء كالعرصة 

ة أنثى قاؿ ابف جني : ىي مف دار يدكر لكثرة حركات الناس  كالعىٍرصى
كالدار اسـ جامع لمعرصة كالبناء كالمحمَّة ، ككؿُّ مكضع حٌؿ بو قكـ ، ...فييا

 (ٗ) ار القرار ، كدار السبلـ((فيك دارىـ ، كالدنيا دار الفناء ، كاآلخرة د
كىذا ىك المعنى المراد مف الدار في جميع شكاىد األكجو المنسكبة 

 إلى الدار ، كجعميا بالمعاني السبعة المذككرة تحريؼ لداللتيا
                                                 

 َِٗ( كجكه الحيرم ص  ُ)

 ُٗٗ/ّ( زاد المسير  ِ)

ة : كؿ بقعة بيف الدكر ( )) ّ) ة الدار كسطيا ، كقيؿ ىك ما ال بناء فيو ، كالعىٍرصى كعىٍرصى
   ٖٗ/َُليس فييا بناء ، كقيؿ : ىي كؿُّ مكضع كاسع ال بناء فيو(( لساف العرب 

 ِّٓ/ٓ( لساف العرب  ْ)
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 االعتباطية  : عشرةالطريقة الرابعة 
قاؿ الحيرم : ))باب اآلذاف عمى كجييف ، أحدىما : اآلذاف : -ٔ

ـى كىًثيرنا مّْفى اٍلًجفّْ كىاإًلنًس كقكلو في األعراؼ : )آذاف القمب ،  يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى كى
ـٍ آذىافه الَّ يىٍسمىعيكفى  لىيي كفى ًبيىا كى ـٍ أىٍعييفه الَّ ييٍبًصري لىيي ـٍ قيميكبه الَّ يىٍفقىييكفى ًبيىا كى لىيي

 { ًُٕٗبيىا(}األعراؼ : 

)يىٍجعىميكفى أىٍصاًبعىييـٍ ًفي آذىاًنًيـ  كالثاني : آذاف الرأس ، كقكلو تعالى :
ٍكًت(}البقرة :  ذىرى اٍلمى كىاًعًؽ حى  (ُ){((ُٗمّْفى الصَّ

جعؿى الحيرم اآلذاف في الكجو الثاني بمعنى آذاف الرأس ، أم : ىي 
اآلذاف بعينيا ، كجعؿى اآلذاف في الكجو األكؿ بمعنى : آذاف القمب ، في قكلو 

لىييـٍ آذىافه الَّ يىٍسمىعيكفى ًبيىا( تعالى لـ أجد في كتب التفسير مف فسَّر اآلذاف  : )كى
بالكجو الذم قاؿ بو الحيرم ))كالقمكب : اسـ لمكقع العقكؿ في المغة 
العربية ... كمعنى نفي الفقو كاإلبصار كالسمع عف آالتيا الكائنة فييـ أنَّيـ 

فجعؿ اآلذاف بمعنى القمكب كما  (ِ)عطمكا أعماليا في أىـ ما تصمح لو((
جاء في الكجو الثاني قد يجكز لك جاز حممو عمى المجاز ، كال مجاز في 
ىذا الكجو مف جيتيف ، األكلى : أفَّ المراد مف اآلذاف ىنا اآلذاف بعينيا 

فالتي ال ييسمىع بيا ىي  الَّ يىٍسمىعيكفى ًبيىا(بداللة اإلخبار عنيا بقكلو تعالى : )
يس القمكب ، كالثانية أفَّ السياؽ سياؽ حقيقة ، فمف الكاضح أنَّو أراد اآلذاف كل

ذكر ثبلث آالت ميمة يستفيد منيا اإلنساف في مجاؿ اليداية : القمكب ، 
كاألعيف ، كاآلذاف ، فباألكلى يفقو األشياء ، كبالثانية يراىا كيبصرىا ، 

قمكب بعينيا ، كمف كبالثالثة يسمعيا ، كىذا يعني أنَّو أراد مف القمكب ال
األعيف األعيف بعينيا ، كمف اآلذاف اآلذاف بعينيا ، ككيؼ استساغ مىف ىك 

                                                 

 ّٗ( كجكه القرآف ص ُ)

 ّٗٓ/ٖ( التحرير كالتنكير ِ)
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ًمف أصحاب كتب الكجكه أف يجعؿ اآلذاف بمعنى القمكب في قكلو تعالى : 
ـٍ آذىافه الَّ يىٍسمىعيكفى ًبيىا( لىيي في تركيب اآلية ،  ألفَّ ذلؾ يحدث تكرارنا كخمبلن  )كى

ـٍ فمف غير المستساغ أف تككف اآلية بتقدير :  لىيي ـٍ قيميكبه الَّ يىٍفقىييكفى ًبيىا كى لىيي
لىييـٍ قمكب الأىٍعييفه الَّ ييبٍ  كفى ًبيىا كى يىٍسمىعيكفى ًبيىا ؛ ألنَّو كيؼ يصح أف يككف  ًصري

ذاف كمرة المراد ذكر معنى القمكب مرتيف ، مرة بمفظ القمكب كمرة بمفظ اآل
أخبر عنيا بأنَّيا ال تفقو ، كمرة أخبر عنيا بأنَّيا ال تسمع ؟! ككيؼ يصح أف 
يتضمف التركيب تكرار آلة القمكب ، مع خمكه مف آلة السمع ؟! فميس في 
جعؿ اآلذاف بمعنى القمكب كما جاء في الكجو األكؿ مسكغ لغكم أك داللي 

أحدنا مف أىؿ المغة أك التفسير أك سياقي أك حقيقي أك مجازم ؛ لذلؾ لـ أجد 
مىف ىك ًمف أصحاب كتب اليدـ كالتحريؼ ؛  اؿ بيذا الكجو ، كلـ يقؿ بو إالٌ ق

عشرة التي اتبعيا  رابعةسكغ لو ، كىذه ىي الطريقة الألنَّو كجو اعتباطي ال م
أصحاب كتب الكجكه في اختبلؽ الكجكه ، كىي الطريقة االعتباطية الجزافية 

 لكجو مف دكف تركٍّ ، كمف دكف عٌمة لغكية أك داللية ، كىي القكؿ با
قاؿ الحيرم : ))اإلدالء عمى كجييف ، أحدىما المجاج : اإلدالء  -ٕ

كَّاـً ًلتىٍأكيميكٍا  تيٍدليكٍا ًبيىا ًإلىى اٍلحي ، كقكلو تعالى : )كىالى تىٍأكيميكٍا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى
(}البقرة : فىًريقنا مٍّْف   {ُٖٖأىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإًلٍثـً كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى

كالثاني : اإلخراج : كقكلو تعالى : )فىأىٍدلىى دىٍلكىهي قىاؿى يىا بيٍشرىل ىىػذىا 
 (ُ){((ُٗغيبلىـه(}يكسؼ : 

جعؿى الحيرم اإلدالء في الكجو األكؿ بمعنى المجاج في قكلو تعالى : 
تيٍدليكٍا ًبيىا إً  (}البقرة : )كى كَّاـً { )))كلجَّ في األمر : تمادل عميو كأبى ُٖٖلىى اٍلحي

لـ أجد في كتب المغة ٌمف عرَّؼ اإلدالء بالمجاج ، أك  (ِ) أف ينصرؼ عنو((
أدخمو في تعريفو ، قاؿ الخميؿ : ))كأدليتيا في البئر ، كقكؿ ا عز كجؿ : 

                                                 

(
ٔ

 .                                                                                      2ٙ-2٘( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 .                                                                                     2ٔٔ/ٖٔ( ٌغاْ اٌعشا 
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 (ُ)ا كنزعتيا مف البئر مؤلل(({ كدلكتيا : مؤلتيُٗ)فىأىٍدلىى دىٍلكىهي(}يكسؼ : 
كقاؿ ابف فارس : ))الداؿ كالبلـ كالحرؼ المعتؿ أصؿ يدؿُّ عمى مقاربة 
الشيء كمداناتو بسيكلة كرفؽ ، يقاؿ : أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا في البئر ، 

كيقاؿ : أدلى فبلف بحجتو : إذا أتى بيا ، كأدلى ...  فإذا نزٍعتى فقد دلىٍكتى 
تيٍدليكٍا ًبيىا ًإلىى بمالو إلى الح اكـ : إذا دفعو إليو ، قاؿ جؿ ثناؤه : )كى

(}البقرة :  كَّاـً كقاؿ الزجاج : ))كمعنى تدلكا في المغة ، إنَّما  (ِ){((ُٖٖاٍلحي
أصمو مف أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا ًلٍممىٍؿء ، كدلكتيا إذا أخرجتيا ، كمعنى : 

تيٍدليكٍا ًبيىا ى صحٌ أدلى لي فبلف بحجتو : أرسميا كأتى بيا عم ة ، فمعنى : )كى
( أم : تعممكف عمى ما يكجبو اإلدالء بالحجٌ  كَّاـً ة ، كتخكنكف في ًإلىى اٍلحي

ك))يقاؿ : أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا في البئر لتمؤلىا ، كدلكتيا : (ّ)األمانة((
كقاؿ ابف سيده : ))كدلكتيا ،  (ْ) إذا أخرجتيا كجذبتيا مف البئر مؤلل((

أدليتيا : إذا أرسمتيا لتستقي بيا ، كقيؿ : أدالىا ليستقي بيا ، كدالىا : ك 
فقد أجمع أىؿ المغة عمى أفَّ أدلى الدلك يعني : أرسميا ،  (ٓ)جبذىا ليخرجيا((

ال جبذىا ، أك أخرجيا ))كأدلى بحجتو : أحضرىا كاحتج بيا ، كأدلى إليو 
إذا دفعو إليو ، كمنو قكلو بمالو : دفعو ، كأدلى بماؿ فبلف إلى الحاكـ : 

( يعني الرشكة(( كَّاـً تيٍدليكٍا ًبيىا ًإلىى اٍلحي تعالى : )كى
 (ٔ) 

ككذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مىف فسَّر اإلدالء بالمجاج أك أدخمو 
(}البقرة :  كَّاـً تيٍدليكٍا ًبيىا ًإلىى اٍلحي { قاؿ مقاتؿ : ُٖٖفي تفسير قكلو تعالى : )كى

                                                 

(
ٔ

                                                               .                       ٕٖٓ( اٌع١ٓ ص 

(
ٕ

                                                                                     2ٕٗ/٠ٚ4ٕظش : اٌّذىُ الةٓ ع١ذٖ  42ٕ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                                                              .                        ٖٕٕ/ٔ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٗ

                                                                                 ٖٕٔٔ/ٕ( دٙز٠ب اٌٍغج 

(
٘

                                                                                2ٕٗ/4( اٌّذىُ 

(
ٙ

                                                                                4ٕ٘/٘( ٌغاْ اٌعشا 
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كـ بخصكمة في استحبلؿ ماؿ أخيو ، كىك يعمـ أنَّو ))ال يدلٌيفَّ أحد
قاؿ : ال تيٍدًؿ بماؿ أخيؾ إلى ...  كقاؿ الطبرم : ))عف قتادة (ُ)مبطؿ((

الحاكـ كأنت تعمـ أنَّؾ ظالـ ؛ فإفَّ قضاءه ال ييًحؿُّ لؾ شيئنا كاف حرامنا 
  (ّ)كىذا ىك تفسير اإلدالء في ىذه اآلية عند المفسريف (ِ) عميؾ((

كجعؿى اإلدالء في الكجو الثاني بمعنى أدلى دلوه ودلى دلوه : 
{ قاؿ الراغب : ))دلىٍكتي ُٗاإلخراج في قكلو تعالى : )فىأىٍدلىى دىٍلكىهي(}يكسؼ : 

الدٍَّلكى : إذا أرسمتييا ، كأدليتييا : أم : أخرجتييا((
كقاؿ الفيركزآبادم :  (ْ) 

كما قالو  (ٓ) ليتيا : أخرجتيا(())كدلكتي الدلك : أرسمتييا في البئر ، كأد
الفيركزآبادم ىك كبلـ الراغب نفسو ، كالفيركزآبادم كثيرنا ما ينقؿ كبلـ 
الراغب كمف دكف أف ينسبو إليو ، كىذا عيب ، كىناؾ عيب ثافو ، كىك أف 
ينقؿ عنو ما لـ يصٌح ، كخبلؼ ما أثبتو أىؿ المغة كالتفسير ، كىذا ما نبَّو 

))تبع في ىذا الراغب ، كالذم في المغة عكس ما قالو ىنا عميو المحقؽ بقكلو 
، فاإلدالء : إرساؿ الدلك في البئر ، كدٍلكيىا جذبيا مف البئر ، كالمفسركف 

{ عمى أفَّ المراد إرساؿ ُٗيجمعكف في قكلو تعالى : )فىأىٍدلىى دىٍلكىهي(}يكسؼ : 
بنَّى كبلـ الراغب كعيب ثالث أكبر ، كىك أف يت (ٔ)الدلك في البئر ليمؤلىا((

بنقمو كمف دكف تعميؽ ، عمى الرغـ مف أنَّو خبلؼ ما أثبتو ىك نفسو في 
القامكس المحيط  ، فقد قاؿ في بصائره كما تقدـ : ))كدلكتي الدلك : أرسمتييا 

                                                 

(
ٔ

                                                                                44/ٔ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٕ

                                                                               ٕٕٔ/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

،  2ٙٔ/ٔ، ٚصاد اٌّغة١ش  24ٕ/ٔ( ٠ٕٚظش : اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمةشآْ اٌّج١ةذ ٌٍٛادةذٞ 

                                                                              2ٕٔ/ٔٚأٔٛاس اٌذٕض٠ً ٌٍت١ضاٚٞ  ٕٕ٘/ٕٚاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٗ

 .                                                                              22ٔ( اٌّفشداح ص 

(
٘

 .                                                                             ٘ٓٙ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٙ

 (                                                                            2٘اِش ) ٘ٓٙ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 
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كقاؿ في قامكسو : ))كدلىٍكتي كأدليتي :  (ُ)في البئر ، كأدليتيا : أخرجتيا((
كىذا ىك الذم أجمع عميو ( ِ) جبذىا ليخرجيا((أرسمتيا في البئر ، كدالىا 

أىؿ المغة كالتفسير ، فقد تقدـ قكؿ ابف فارس : ))أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا 
(( كقكؿ الزجاج : ))كمعنى تدلكا في المغة ،  في البئر ، فإذا نزٍعتى فقد دلىٍكتى

ذا أخرجتيا(( كقكؿ إنَّما أصمو مف أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا ًلٍممىٍؿء ، كدلكتيا إ
األزىرم : ))يقاؿ : أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا في البئر لتمؤلىا ، كدلكتيا : 
إذا أخرجتيا كجذبتيا مف البئر مؤلل(( كجاء في المساف : ))كأدليتيا : إذا 

فاإلدالء :  (ّ) أرسمتيا في البئر لتستقي بيا ، كدالىا : جبذىا ليخرجيا((
كدٍلكيىا جذبيا مف البئر ، فيككف قكلو تعالى : )فىأىٍدلىى إرساؿ الدلك في البئر ، 

{ يعني : اإلرساؿ كليس اإلخراج ، كما ادعى الحيرم ، ُٗدىٍلكىهي(}يكسؼ : 
ا أىؿ التفسير ، قاؿ ابف  كىذا الذم أجمع عميو أىؿ المغة أجمع عميو أيضن

إذا أرسميا لبلستقاء  قتيبة : )))فىأىٍدلىى دىٍلكىهي( أم : أرسميا ، يقاؿ : أدلى دلكه :
كقاؿ الزجاج : )))فىأىٍدلىى دىٍلكىهي( يقاؿ : (ْ)، كدلى يدلك : إذا جذبيا ليخرجيا((

كقاؿ  (ٓ) أدليتي الدلك : إذا أرسمتيا لتمؤلىا، كدلكتيا : إذا أخرجتيا((
كقاؿ  (ٔ) القرطبي : ))يقاؿ : أدلى دلكه : أرسميا ، كدالىا : أخرجيا((

ى بيا يكسؼ ، لىى دىٍلكىهي( فأرسميا في الجيبّْ ليمؤلىا فتدلٌ البيضاكم : )))فىأىدٍ 
فمما رآه : )قىاؿى يىا بيٍشرىل ىىػذىا غيبلىـه(((
كقاؿ الحمبي : ))قكلو تعالى :  (ٕ)

                                                 

(
ٔ

 .                                                                             ٘ٓٙ/ٕ( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 .                                                                             ٖٔ/2ٖذٛا ةاٌٍْٛ األدّش ( دا  اٌعشٚط ، والَ اٌف١شٚصآةادٞ اٌّى

(
ٖ

 .                                                                              4ٕٗ/٘( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٗ

                                                    .                          ٕٗٔ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 

(
٘

 .                                                                             22/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٙ

                                                                              ٕٕ٘/ٕ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
2

 .                                                                              2٘ٔ/ٖ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 
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{ أم : أرسؿ الدلك ، يقاؿ : أدلى الدلك ، أم : ُٗ)فىأىٍدلىى دىٍلكىهي(}يكسؼ : 
 (ُ) أرسميا ، فدالىا ، أم : أخرجيا((

ٍعؿي اإلدالء بمعى المجاج كما جاء في الكجو األكؿ ، كجعمو   فىجى
بمعنى اإلخراج كما جاء في الكجو الثاني كجياف اعتباطياف ؛ ألنَّيما ال 
مسكغ ليما ال مف حيث المغة كال مف حيث الداللة كالتفسير ؛ لذلؾ لـ أجد 

سير ، ىذيف الكجييف في كتاب مف كتب المغة ، كال في كتاب مف كتب التف
   .ظائر كلكني كجدتيما في كتاب مف كتب الكجكه كالن

 قاؿ الحيرم : ))باب االبتغاء عمى كجييف :  االبتغاء :-ٖ

(}البقرة : أحدىما : الطمب ، كقكلو تعالى : ) ـٍ كىاٍبتىغيكٍا مىا كىتىبى الٌموي لىكي
ُٖٕ } 

ٍيرى الثاني : الشراء ، كقكلو تعالى : )أىف تىٍبتىغيكٍا  ًبأىٍمكىاًلكيـ مٍُّحًصًنيفى غى
ةن(}النساء :  كرىىيفَّ فىًريضى ا اٍستىٍمتىٍعتـي ًبًو ًمٍنييفَّ فىآتيكىيفَّ أيجي  (ِ){((ِْميسىاًفًحيفى فىمى

 

جعؿ الحيرم الكجو األكؿ يعني الطمب ، كالطمب االبتغاء والطمب : 
مغة في باب قريب مف معنى االبتغاء ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ ال

قاؿ الخميؿ : ))بغيتي الشيءى أبغيو بيغاء ، ،  الترادؼ ال في باب الكجكه
كقاؿ ابف فارس : ))بغيتي الشيءى أبغيو : إذا   (ّ) كابتغيتو : طمبتو((

كتعريؼ أىؿ المغة لبلبتغاء بمعنى الطمب ، ال يقصد منو أفَّ  (ْ)طمبتىو((
ي يعرّْؼ المفظ بأقرب المعاني إليو الطمب يعني االبتغاء بعينو ؛ ألفَّ المعجم

؛ كالقصد مف ذلؾ فيـي معناه ، أمَّا أىؿ الكجكه فميس غايتيـ مف المفظ تعريفو 

                                                 

(
ٔ

                                                                           ٙ٘ٗ/٠ٕٚٙظش : اٌذس اٌّظْٛ  ٕٔ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 

 .ُٗ-َٗ( كجكه القرآف ص ِ)

 ِٖ( العيف ص ّ)

 َُُ( مفاييس المغة ص ْ)
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بتضمينو معاني تمؾ الكجكه ، فتعريؼ  دد كجكىو ، كىذا ال يتأتَّى إالٌ ، بؿ تع
االبتغاء بالطمب جائز كمقبكؿ ، إذا كانت الغاية منو إيضاح معناه ، أمَّا 

يعني الطمب بعينو ، فيك التحريؼ بعينو ؛ ألفَّ االبتغاء غير الطمب ، جعمو 
رَّل ، تجاكزه أك لـ  قاؿ الراغب : ))البغي : طمب تجاكز االقتصاد فيما ييتىحى
يتجاكزه ، فتارة ييعتبىر في القىٍدر الذم ىك الكمية ، كتارة ييعتبىر في الكصؼ 

طمبتى أكثر ما يجب ، كابتغيت  الذم ىك الكيفية ، يقاؿ : بغيتى الشيء : إذا
(}التكبة : كذلؾ ، قاؿ عز كجؿ : ) { كقاؿ ْٖلىقىًد اٍبتىغىكيٍا اٍلًفٍتنىةى ًمف قىٍبؿي

ـي اٍلًفٍتنىةى(}التكبة : )تعالى :   { كالبغي عمى ضربيف : أحدىما ْٕيىٍبغيكنىكي
محمكد ، كىك تجاكز العدؿ إلى اإلحساف ، كالفرض إلى التطكع ، كالثاني : 

، كما قاؿ عميو  مذمـك ، كىك تجاكز الحؽ إلى البطؿ ، أك تجاكزه إلى الشُّبىو
الصبلة كالسبلـ : الحؽ بيّْف كالباطؿ بيّْف ، كبيف ذلؾ أمكر مشتبيات ، كمف 
رتع حكؿ الحمى أكشؾ أف يقع فيو ؛ كألفَّ البغي قد يككف محمكدنا كمذمكمنا ، 

مىى قاؿ تعالى : ) ا السًَّبيؿي عى يىٍبغيكفى ًفي األٍرًض ًبغىٍيًر ًإنَّمى الًَّذيفى يىٍظًمميكفى النَّاسى كى
ؽّْ(}الشكرل :  { فخص العقكبة ببغيو بغير الحؽ ، كأبغيتؾ : أعنتؾ ِْاٍلحى

عمى طمبو ، كبغى الجرح : تجاكز الحٌد في فساده ، كبغت المرأة بغاء : إذا 
: ))كابتغى : افتعؿ كقاؿ الحمبي  (ُ)فجرت ؛ كذلؾ لتجاكزىا إلى ما ليس ليا((

مف البغي ، كقد غمب اختصاصيا لبلجتياد في الطمب ، فإف كاف ذلؾ 
اٍبًتغىاء رىٍحمىةو المطمكب محمكدنا فابتغاؤه كذلؾ ، ككذا عكسو فقكلو تعالى : )

لىقىًد اٍبتىغىكيٍا اٍلًفٍتنىةى ){ محمكد ، كقكلو تعالى : )ِٖمّْف رَّبّْؾى تىٍرجيكىىا(}اإلسراء : 
(}التكبة : ًمف قى  كقاؿ الفيركزآبادم : ))كأمَّا االبتغاء (ِ)مذمكـ(( {ٍْٖبؿي

                                                 

 .ُٔ-َٔ( المفردات ُ)

 . ُِٓ/ُ( عمدة الحفاظ ِ)
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(ُ) فاالجتياد في الطمب((
كىاٍبتىغيكٍا : )ياالةذغاا إرْ غ١ش اٌطٍب ، ٚلٌٛٗ دعاٌٝ  
(}البقرة :  ـٍ { كما جاء في الكجو األكؿ ال يعني : كاطمبكا ُٕٖمىا كىتىبى الٌموي لىكي

كاجتيدكا في طمب ما كتب ا لكـ ، فجعمو  ما كتب ا لكـ ، بؿ المعنى :
يعني الطمب بعينو ، أم : مجرد طمب مف دكف اجتياد فيو ، ييعدُّ تحريفنا 

 لداللة النص القرآني .
عىؿى الكجو الثاني بمعنى الشراء  في قكلو تعالى :  )أىف تىٍبتىغيكٍا كجى

) ه اآلية في كتب التفسير : أف كمعنى ىذ ًبأىٍمكىاًلكيـ مٍُّحًصًنيفى غىٍيرى ميسىاًفًحيفى
تبتغكا بميكر أمكالكـ نكاح مف أحؿَّ ا نكاحيفَّ مف النساء العفيفات في حاؿ 

فكيؼ استساغ مىف ىك ًمف أصحاب كتب الكجكه  (ِ)ككنكـ متعففيف غير زناة
أف يجعؿ اآلية بمعنى : أف تشتركا بأمكالكـ النساء ؟! فبل الكتاب كال السنة 

اء بالشراء ؛ ألفَّ اإلنساف رجبلن كاف أـ امرأة أسمى مف أف سمَّت نكاح النس
يعامؿ في اإلسبلـ معاممة حاجة تباع كتشترل ؛ كليذا لـ أجد لغكيِّا في كتب 
المغة ، كال مفسرنا في كتب التفسير ، كال فقيينا في كتب الفقو سمَّى زكاج 

ك النقمي الذم النساء بالشراء ، فما المسكغ الداللي أك المغكم أك الشرعي أ
استند إليو الحيرم في جعؿ : أف تبتغكا ، بمعنى : أف تشتركا ؟! ال شيء مف 
ذلؾ ، فيذا الكجو مختىمؽ بطريقة اعتباطية ، كقد اختمؽ الكجو األكؿ بجعمو 

 بمعنى مف معاني مرادفاتو .
، والسبب بمعاني و أسباباني بمع المسبَّبقة الخامسة عشرة : جعؿ الطري

 كمف أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف كجكه األلفاظ اآلتية :   :مسبَّباتو 
 قاؿ الحيرم ))باب أذلَّة عمى ثبلثة أكجو : : أذلَّة -ٔ

                                                 

 .ِّٔ/ِ( بصائر ذكم التمييز ُ)

 ُٓٔ/ّكالدر المصكف  ُٓ/ٓكجامع البياف لمطبرم  ِْٓ/ُ( ينظر : تفسير مقاتؿ ِ)
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ـي الٌموي ًببىٍدرو كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه(}آؿ  كي رى لىقىٍد نىصى أحدىا : قميمة كقكلو تعالى : )كى
 { ُِّعمراف 

مىى  الثاني : مف الميف ، كقكلو تعالى : )أىًذلَّةو  ٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى مىى اٍلمي عى
(}المائدة :   {ْٓاٍلكىاًفًريفى

ًدينىًة  ٍعنىا ًإلىى اٍلمى الثالث : مف الترؾ ، كقكلو تعالى : )يىقيكليكفى لىًئف رَّجى
(}المنافقكف :  فَّ األعىزُّ ًمٍنيىا األذىؿَّ  (ُ){((ٖلىييٍخًرجى

كالمطابقة أصؿ كاحد قاؿ ابف فارس : ))الذؿ كالبلـ في التضعيؼ  
كرجؿ ذليؿ بيّْف ...  يدؿ عمى الخضكع كاالستكانة كالميف ، فالذؿ ضد العز

كالذّْؿُّ ما كاف بعد ...  كقاؿ الراغب : ))كالذُّؿُّ ما كاف مف قير (ِ) الذؿ((
عُّب ًة(}اإلسراء : ...  تىصَّ نىاحى الذُّؿّْ ًمفى الرٍَّحمى كقكلو تعالى : )كىاٍخًفٍض لىييمىا جى

( أم : ًلٍف كانقد ليماِْ نىاحى الذّْؿّْ ...  { أم : كف كالمقيكر ليما ، كقرئ )جى
كالذؿ متى كاف مف جية اإلنساف نفسو لنفسو فمحمكد نحك قكلو تعالى : 

(}المائدة :  مىى اٍلكىاًفًريفى ٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى مىى اٍلمي فالٌذؿ بضـ الذاؿ  (ّ){((ْٓ)أىًذلَّةو عى
  (ْ)ك))بالكسر ضد الصعكبة ، كىك الطكاعية كاالنقياد((ما كاف مف قير ، 

الذٌؿ يعني الذٌؿ بعينو أينما كرد في القرآف الكريـ ، أٌما االكجو 
 طرائؽ :ثبلث المنسكبة إليو فمختمىقة ب

عىؿى الحيرم الذؿٌ األكلى : جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو : فقد  في  جى
ا  الكجو األكؿ بمعنى القمَّة في قكلو تعالى : )كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه( كىذا ما قاؿ بو أيضن

كالطبرم :  (ٓ) بعض المفسريف ، قاؿ مقاتؿ : )))كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه( كأنتـ قميؿ((
                                                 

(
ٔ

                                                                          2ٙ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                                                                         ٖٙٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                                                                       22ٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

                                                                      ٙٗ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 

(
٘

                                                                     24ٔ/ٔ( دفغ١ش ِمادً 
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...  كقاؿ القرطبي : ))ك)أىًذلَّةو( معناىا قميمكف (ُ) )))أىًذلَّةو( يعني : قميمكف((
مع ذليؿ كاسـ الذؿ في ىذا المكضع مستعار ، كلـ يككنكا في أنفسيـ كأذلة ج

ف فسَّر الذؿ بالقمٌ  (ِ) إالَّ أعزة(( ة استدرؾ مف حيث لـ يشعر فنفى كالقرطبي كا 
أف تككف بيذا المعنى عندما قاؿ : ))كاسـ الذؿ في ىذا المكضع مستعار(( 

ى بابيا تعني الذؿ بعينو ، ألفَّ القكؿ باالستعارة مبني عمى أفَّ )أىًذلَّةو( عم
 ة لما احتاجت إلى القكؿ بيذه االستعارة ألنَّيا لك كانت بمعنى القمٌ 

 قرآني ال يطابؽ معناه إالٌ كمف المعمكـ أفَّ المفظ كال سيما المفظ ال 
المفظ نفسو ؛ كلمَّا كاف أىؿ المغة كأىؿ التفسير حريصيف بصفة عامَّة عمى 

ي ، كلمَّا كجدكا أنفسيـ أنَّو ال بدَّ مف إيضاح عدـ تحريؼ داللة النص القرآن
معناه لكف مف دكف تحريؼ ، تحركا إلى تعريؼ المفظ كتفسيره بأقرب األلفاظ 

ابف عاشكر قكلو تعالى : )كىأىنتيـٍ  يبة مف معناه ، فقد فسَّر مثبلن المرادفة لو القر 
كقد أدرؾ  (ّ) أىًذلَّةه( ))أم : ضعفاء ، كالذؿ ضد العز فيك الكىف كالضعؼ((

في تعريؼ ابف فارس المذككر  ذه الحقيقة ، كىذا ما نمحظو مثبلن الفريقاف ى
فقد جاز تعريفو بيذه  (ْ) لمذؿ بأنَّو ))يدؿ عمى الخضكع كاالستكانة كالميف((

المفردات الثبلث كبالضغؼ ؛ ألنَّيا جميعيا مرادفة لمذؿ قريبة مف معناه ، 
يبة مف معناه ، كالدليؿ عمى ذلؾ أنَّو جاز كالقمَّة ليست مف مرادفاتو القر 

تعريؼ : رجؿ ذليؿ ، بقكلؾ : رجؿ خاضع ، أك مستكيف ، أك ليّْف ، أك 
 ضعيؼ ، لكنو مف غير المفيد أف تعرفو بقكلؾ : رجؿ قميؿ .

كقد بيَّف مفسركف العبلقة بيف الذؿ كالقمَّة في ىذه اآلية ، قاؿ 
أىًذلَّةه( جمع ذليؿ ، أم : بقمَّة العدد كضعؼ  الكاحدم : ))كقكلو تعالى : )كىأىنتيـٍ 
                                                 

(
ٔ

                                                                     4ٙ/ٗ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

                                                                     ٖٗٔ/ٗ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٖ

                                                                    ٕٙٓ/ٖ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٗ

                                                                         ٖٙٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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كقاؿ الزمخشرم : ))كاألذلة : جمع قٌمة ،  (ُ) الحاؿ بقمَّة السبلح كالماؿ((
 مى أنَّيـ عمى ذلتيـ كانكا قميبلن كالذالف جمع الكثرة ، كجاء بجمع القمة ليدؿ ع

مرككب ، كذلتيـ ما كاف بيـ مف ضعؼ الحاؿ ، كقمة السبلح ، كالماؿ ، كال
، كذلؾ أنَّيـ خرجكا عمى التكاضع يعتقب النفر منيـ عمى البعير الكاحد ، كما 

فرس كاحد ، كقمتيـ أنَّيـ كانكا ثبلثمئة كبضعة عشر ، ككاف عدكىـ  معيـ إالٌ 
 (ِ) في حاؿ كثرة زىاء ألؼ مقاتؿ ، كمعيـ مئة فرس((

كىذا ما صرَّح بو مفسركف آخركف ، قاؿ ابف الجكزم : ))قكلو 
كقاؿ الحمبي : ))كأذلة : جمع  (ّ) ة العىدد كالعيدد((تعالى : )كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه( لقمٌ 

ٍمع قمَّة إشعارنا بقمتيـ مع ىذه الصفة(( ًمع جى ذليؿ ، كجي
أم : مع صفة  (ْ) 

يـ ، كقاؿ الشككاني : ))كأذلة : جمع قمة ، كمعناه : أنَّيـ كانكا بسبب ذلٌ 
 (ٓ) قمتيـ أذلة((

ىك السبب ، فيذا يعني أٌنو جعؿ المسبَّب ة القمٌ المسبَّب ، ك فالذٌؿ ىك 
ـي الٌموي ًببىٍدرو كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه بمعنى سببو  كي رى لىقىٍد نىصى كجعؿ المفظ ( في قكلو تعالى : )كى

 .داللتو بمعنى ما كاف سببنا لو ييعدَّ تحريفنا ظاىرنا ل
ذكر  فقد،  مف ذلؾكقد جاء الذٌؿ في مكضع آخر عمى العكس 

  الدامغاني كابف الجكزم لمذؿَّ في القرآف الكريـ سبعة أكجو :
ـي الٌموي :  الكجو األكؿ كي رى لىقىٍد نىصى أذلة يعني قميؿ ، كقكلو تعالى : )كى

 {  ًُِّببىٍدرو كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه(}آؿ عمراف : 

                                                 

(
ٔ

                                                                    2ٙٗ/ٔ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٕ

ٚاٌتذةش اٌّذة١ط ألةةٟ د١ةاْ  ٖٙ/٠ٕٕٚظش : أٔٛاس اٌذٕض٠ً ٌٍت١ضةاٚٞ  ٕٓٗ/ٔ( اٌىشاف 

                                                                      2ٔ/ٖٟ األٔذٌغ

(
ٖ

                                                                    ٖٗٙ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٗ

 .                                                                   2ٖٖ/ٖ( اٌذس اٌّظْٛ 

(
٘

 .                                                                  2ٙٔ/ٔ( يذخ اٌمذ٠ش 
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  .ضع كالكجو الثاني : الذؿ يعني التكا
 .لجزية الكجو الثالث : الذلة يعني ا
 .ني التسخير الكجو الرابع : التذليؿ يع

   عناقيـ : أذلة يعني مغمكلة أيدييـ إلى أالكجو الخامس 
 .طكاع السمس الكجو السادس ، الذلكؿ الم

الكجو السابع : الذلة الكآبة كسكاد الكجكه ، كقكلو تعالى : )تىٍرىىقيييـٍ 
   (ُ){ًْْذلَّةه(}المعارج : 
الذّْلَّة في الكجو السابع بمعنى الكآبة كسكاد الكجكه في  الدامغاني جعؿ

ـٍ ًذلَّةه(قكلو تعال ـٍ ًذلَّةه( يقكؿ : تغشاىـ  ى : )تىٍرىىقييي ، قاؿ الطبرم : )))تىٍرىىقييي
ـٍ ًذلَّةه( أم :  (ِ)ذلة(( فأبقى المفظ عمى معناه ، كقاؿ القرطبي : )))تىٍرىىقييي

عرَّفيا بما يرادفيا ، كقاؿ  أنَّو بعينيا إالٌ  كأراد الذلَّة( ّ)يغشاىـ اليكاف((
ـٍ ًذلَّةه( أم : تغشاىـ ذلَّة شديدة(( الشككاني : )))تىٍرىىقييي
كأيف معنى الكآبة ( ْ)

عمى ذلؾ أفَّ  كسكاد الكجكه مف معنى الذلَّة ؟! فالفرؽ بينيما ظاىر ، كالدليؿ
لـ يعرّْفكا الذٌؿ بالكآبة كال بسكاد الكجكه ؛ ألنَّيـ يعرّْفكف المفظ بما  أىؿ المغة

عف أف يككنا  كجكه ليسا مف مرادفات الذؿى فضبلن يرادفو ، كالكآبة كسكاد ال
ذا جيعبل في بعض كتب التفسير بمعنى الذؿَّ فيك مبني عمى أفَّ  بمعناه ، كا 

، فقد تؤدم الذلَّة الشديدة العبلقة بينيما عبلقة الشيء بعبلماتو كآثاره 
بصاحبيا إلى أف يككف كئيبنا أسكد الكجو ، فتككف سببنا ليما ، كىذه طريقة 

                                                 

كنزىة األعيف البف الجػكزم ص  ُِِ-َِِ( ينظر : الكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ُ)
 ُُٕكمنتخب قرة العيكف ص  ُِٕ

 َُٕ/ِٗ( جامع البياف  ِ)

 ُُِٖكينظر : مدارؾ التنزيؿ ص  ُِٗ/ُٖ( الجامع ألحكاـ القرآف  ّ)

 ّٔٔ/ٓ( فتح القدير  ْ)
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مف طرائؽ اختبلؽ الكجكه لمفظ كتحريؼ داللتو ، كىي عدـ جعؿ السبب 
بمعناه بؿ بمعنى مسبَّباتو ، فجعؿ الذلة بمعناىما تحريؼ لداللتو لغة 

 كتفسيرنا .
عىؿى الذؿٌ بمعاني مرادفاتو : فقد  الثانية : جعؿ المفظ  في الكجو  جى

 ) مىى اٍلكىاًفًريفى ٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى مىى اٍلمي الثاني بمعنى الميف في قكلو تعالى : )أىًذلَّةو عى
الميف قريب مف معنى الذؿ ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب 

ة أخرل فإفَّ في اإلتياف الترادؼ ال في باب الكجكه ، ىذا مف جية كمف جي
بمفظ الذؿ ىنا كجعمو يعني الذؿ بعينو كتعٌديو بػ)عمى( ال بالبلـ ، ييعدُّ كجينا 
مف كجكه الببلغة ، فجعمو بمعنى الميف ييدـ ىذا الكجو الذم يمثؿ سرِّا مف 
أسرار إعجاز القرآف الكريـ في مجاؿ المغة ، كقد درستي ىذا الجانب في ىذه 

: النصب عمى نزع الخافض كالتضميف مف بدع النحاة في كتابي  اآلية
 كالمفسريف 

عؿى الذؿ في الثالثة : عدـ تحٌرم الصكاب كالدٌقة في التفسير : فقد  جى
ًدينىًة  ٍعنىا ًإلىى اٍلمى الكجو الثالث بمعنى الترؾ في قكلو تعالى : )يىقيكليكفى لىًئف رَّجى

لً  فَّ األعىزُّ ًمٍنيىا األذىؿَّ كى لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ال لىييٍخًرجى ٍؤًمًنيفى كى ًلٍممي ًلرىسيكًلًو كى مًَّو اٍلًعزَّةي كى
( جاء في التفسير : ))القائؿ ليذه المقالة ىك عبد ا بف أهبىٌي رأس  يىٍعمىميكفى
المنافقيف ، كعنى باألعز نفسو كمف معو ، كباألذؿ رسكؿ ا كمف معو ، 

نَّما أسند القكؿ إلى المنافقيف مع كمراده بالرجكع رجكعو مف تمؾ الغزك  ة ، كا 
ككف القائؿ ىك فرد مف أفرادىـ ، كىك عبد ا بف أبىٌي ؛ لككنو كاف رئيسيـ 
كصاحب أمرىـ ، كىـ راضكف بما يقكلو سامعكف لو مطيعكف ، ثـ ردَّ ا 

ًلٍممي  ًلرىسيكًلًو كى ًلمًَّو اٍلًعزَّةي كى لىًكفَّ سبحانو عمى قائؿ تمؾ المفالة فقاؿ : )كى ٍؤًمًنيفى كى
))) اٍلمينىاًفًقيفى ال يىٍعمىميكفى
فيذا الرد دليؿ عمى أنَّو أريد مف الذؿ الذؿ بعينو  (ُ) 

                                                 

(
ٔ

                                                                     22ٕ/٘(  يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ 
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الذم ىك ضد العز ، فقد جعؿ الحيرم الذؿ في ىذه اآلية بمعنى الترؾ ، 
كىذا الكجو غريب كمبيـ جدِّا ، بؿ ىك كجو لـ أفيمو ، ككيؼ يصح تقديره 
فَّ األعىزُّ ًمٍنيىا األٍترىؾي ؟! لذلؾ فإفَّ ىذا  ؟! أيصح أف يككف المعنى : لىييٍخًرجى

في كتاب مف كتب التفسير ،  الكجو لـ أجده في كتاب مف كتب المغة ، كال
كقد عدتي إلى كتب معاني القرآف ، ككتب التفسير مف تفسير مقاتؿ إلى 
تفسير ابف عاشكر ، فمـ أجد أحدنا قاؿ بيذا الكجو ، فمف أيف أتى بو مىف ىك 
ًمف أصحاب كتب الكجكه ؟ فيك قكؿ اعتباطي لـ تظير لي لو أية عبلقة 

 بداللة المفظ كتفسير اآلية 
ذكر أىؿ الكجكه أفَّ الثقاؿ في القرآف الكريـ عمى :  قؿ والثقاؿالث-ٕ

 اثني عشر كجينا : 

ابنا ًثقىاالن  تَّى ًإذىا أىقىمٍَّت سىحى األكؿ : الثقاؿ بعينو كقكلو تعالى : )حى
(}الرعد : ٕٓسيٍقنىاهي(}األعراؼ :  ابى الثّْقىاؿى ييٍنًشىءي السَّحى { كقكلو تعالى : )كى

ُِ  } 
تياء الجمكس إلى األرض ، أك الرككف ، أك اإلخبلد إلييا الثاني : اش

كٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو  ـي انًفري ـٍ ًإذىا ًقيؿى لىكي ا لىكي ، كقكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا مى
 { ّٖاثَّاقىٍمتيـٍ ًإلىى األىٍرًض(}التكبة : 

كٍا ًخفىافن  ًثقىاالن(}التكبة : الثالث : الشيكخ ، كقكلو تعالى : )اٍنًفري { ُْا كى
ا .   أم : شبابنا كشيكخن

الرابع : خفاء ، كقكلو تعالى : )ثىقيمىٍت ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض الى 
ـٍ ًإالَّ بىٍغتىةن(}األعراؼ :   {ُٕٖتىٍأًتيكي

ـٍ  ـٍ ًإلىى بىمىدو لَّ تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي الخامس : األمتعة كالزاد ، كقكلو تعالى : )كى
 { ٕكنيكٍا بىاًلًغيًو ًإالَّ ًبًشؽّْ األىنفيًس(}النحؿ : تىكي 

ـٍ  لىيىٍحًمميفَّ أىٍثقىالىيي السادس : الذنكب كاألكزار كاآلثاـ ، كقكلو تعالى : )كى
(}العنكبكت :  ـٍ  {  ُّكىأىٍثقىاالن مَّعى أىٍثقىاًلًي
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ـٍ يىٍكمنا  كفى كىرىاءىي يىذىري السابع : الشديد ، كقكلو تعالى : )كى
(}اإلنساف : ثىًقي  { ِٕبلن

مىٍيؾى قىٍكالن كقكلو تعالى : الثامف : العظيـ في القدر  )ًإنَّا سىنيٍمًقي عى
(}المزمؿ :   {ٓثىًقيبلن

ؽُّ فىمىف ثىقيمىٍت  ًئذو اٍلحى التاسع : الرجحاف ، كقكلو تعالى : )كىاٍلكىٍزفي يىٍكمى
ٍفًمحيكفى } ـي اٍلمي كٍا ٖمىكىاًزينيوي فىأيٍكلىػًئؾى ىي ًسري فٍَّت مىكىاًزينيوي فىأيٍكلىػًئؾى الًَّذيفى خى مىٍف خى { كى

(}األعراؼ :   { ٖ-ٕأىنفيسىييـ ًبمىا كىانيكٍا ًبآيىاًتنىا ًيٍظًمميكفى
ـٍ أىيُّيىا  العاشر : اإلنس كالجٌف ، كقكلو تعالى : )سىنىٍفريغي لىكي

كقاؿ ابف الجكزم : ))سميا بذلؾ   { الحيرم كالدامغانيُّالثَّقىبلًف(}الرحمف : 
 ؛ ألنَّيما ثقؿ لؤلرض ، إذ كانت تحمميـ أحياء كأمكاتنا((                                   

ًت األٍرضي الحادم عشر : الكنكز  كاألمكات ، كقكلو تعالى : )كىأىٍخرىجى
 { ِأىٍثقىالىيىا(}الزلزلة : 

ٍيرنا يىرىهي  الثاني عشر : الكزف ، كقكلو تعالى : )فىمىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى
مىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يىرىهي(}الزلزلة : ٕ}                                                                               (ٔ){ٖ-ٕ{ كى

قاؿ ابف فارس : ))الثاء كالقاؼ كالبلـ أصؿ كاحد يتفرع منو كممات 
كقاؿ الراغب : ))الثقؿ كالخفة متقاببلف ، فكؿ  (ٕ) متقاربة ، كىك ضد الخفَّة((

ثـ ما يترجح عمى ما يكزف بو ، أك ييقدَّر بو ىك ثقيؿ ، كأصمو في األجساـ ، 
ـٍ تىٍسأىليييـٍ أىٍجرنا  يقاؿ في المعاني ، نحك : أثقمو الغيٍرـ كالًكزر ، قاؿ تعالى : )أى

(}الطكر :  ـو مٍُّثقىميكفى ـٍ ًإلىى بىمىدو ...{َْفىييـ مّْف مٍَّغرى تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي كقاؿ تعالى : )كى
ـٍ تىكيكنيكٍا بىاًلًغيًو ًإالَّ ًبًشؽّْ األىنفيًس(}النحؿ :  أم : أحمالكـ الثقيمة ، كقاؿ { ٕلَّ

                                                 

كالكجػػػػػكه كالنظػػػػػائر لمػػػػػدامغاني ص  َُْ-ُّٗ( ينظػػػػػر : كجػػػػػكه القػػػػػرآف لمحيػػػػػرم ص  ُ)
 ّّٓ-ّّْ/ِكبصائر ذكم التمييز  ٖٗ-ٖٖكنزىة األعيف ص  ُُٓ-َُٓ

 ُُْكينظر : الصحاح لمجكىرم ص  َُْ( مقاييس المغة ص  ِ)
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(}العنكبكت :  ـٍ ـٍ كىأىٍثقىاالن مَّعى أىٍثقىاًلًي لىيىٍحًمميفَّ أىٍثقىالىيي { أم : ُّعز كجؿ : )كى
كٍا ًخفىافنا ...  آثاميـ التي تثقميـ ، كتثبطيـ عف الثكاب كقكلو عز كجؿ : )اٍنًفري

ًثقىاالن(}التكبة :  ا ، كقيؿ فقراُْكى ء كأغنياء ، كقيؿ : غرباء { قيؿ شباننا كشيكخن
كمستكطنيف ، كقيؿ : نيشَّاطنا ككيسالى ، ككؿ ذلؾ يدخؿ في عمكميا ، فإفَّ 

 (ٔ) القصد باآلية الحثُّ عمى النفر عمى كؿ حاؿ تصعَّب أك تسيَّؿ((
الثقاؿ في الكجو األكؿ يعني الثقاؿ بعينو ، يعني أٌف الكجكه  جعميـ

األحد عشر الباقية ال تعني الثقاؿ بعينو ، فيي إذف كجكه مختمىقة اختيًمقت 
                                                                           ثبلث طرائؽ .ب

جعؿى الحيرم الثقؿ في فقد األكلى : جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو : 
الكجو الرابع بمعنى الخفاء في قكلو تعالى : )ثىقيمىٍت ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض( 
أيف معنى الثقؿ مف الخفاء ؟! فمك أراد معناه الستعمؿ لفظو كقاؿ : خفيٍت 
في السماكات كاألرض ، كلكف قد تككف ىناؾ عبلقة بيف الثقؿ كالخفاء مع 

ا بداللتو ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))اختمؼ أىؿ احتفاظ كؿ منيم
التػأكيؿ في ذلؾ ، فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : ثقمت الساعة عمى أىؿ 
السماكات كاألرض أف يعرفكا كقتيا كمجيئيا ؛ لخفائيا عنيـ كاستئثار ا 

كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ : أنَّيا كبرت عند مجيئيا عمى السماكات ...بعمميا
كقاؿ آخركف معنى قكلو : )ثىقيمىٍت ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض( : عمى ...كاألرض

 (ٖ) ))كقاؿ الحسف : ثقمت لييبتيا كالفزع منيا(( (ٕ)السماكات كاألرض((

                                                 

كبصػائر ذكم  ِِٖ-ِٕٗ/ُكينظر : عمدة الحفاظ لمحمبي  ٖٓ-ْٖ( المفردات ص  ُ)
 كالفيركزآبادم دائما ما ينقؿ كبلـ الراغب كال يشير إليو  ّّٓ-ّّْ/ِ التمييز

 ُٓٔ/ٗ( جامع البياف  ِ)

 َٓٓ/ْ( البحر المحيط لؤلندلسي  ّ)
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ك))قاؿ القتيبي : أم : خفيت ؛ ألفَّ ما خفي عميؾ يثقؿ ، كقاؿ ابف عرفة : 
ثقمت عممنا كمكقعنا((
 (ٔ)  

، كجعؿ المفظ بمعنى ما كاف سببنا سببو الخفاء ب ك فالثقؿ ىك المسبَّ 
ر قالكىا في  لو ييعدَّ تحريفنا ظاىرنا لداللتو ، يضاؼ إلى ذلؾ أفَّ ىناؾ أقكاالن أيخى
معنى )ثىقيمىٍت( فقد ذكر الطبرم كما تقدـ قكليف : أنَّيا ثقمٍت لخفائيا ، أك أنَّيا 

: إذا لـ يطب سماعو ؛  كبرٍت ، كقاؿ الراغب : ))كقد يقاؿ : ثقؿ القكؿ
كلذلؾ قاؿ في صفة يكـ القيامة )ثىقيمىٍت ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض(}األعراؼ : 

كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى : )ثىقيمىٍت ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض(  (ٕ){((ُٕٖ
 فيو أربعة أقكاؿ : 

 عباس أحدىا : ثقؿ كقكعيا عمى أىؿ السماكات كاألرض ، قالو ابف
كالثاني : عظـ شأنيا في السماكات كاألرض ، قالو عكرمة كمجاىد 

 كابف جريج 
 كالثالث : خفي أمرىا ، فمـ ييعمىـ متى ككنيا ، قالو السيدَّم 

كالرابع : أفَّ )في( بمعنى )عمى( فالمعنى : ثقمت عمى السماكات 
))كقاؿ قتادة كغيره : المعنى : ال تطيقيا السماكات  (ٖ) كاألرض ، قالو قتادة((

أك ))ثقمٍت لييبتيا كالفزع  (ٗ) كاألرض لعظميا ، كقيؿ : ثقمت المسألة فييا((
   (٘)منيا((

                                                 

 َِٖ/ُ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ُ)

  ٖٓ( المفردات ص  ِ)

 ْْٖ/ِكينظر : المحرر الكجيز  ِِٖ/ّ( زاد المسير  ّ)

 ِِٗ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف  ْ)

 َٓٓ/ْ( البحر المحيط ألبي حياف األندلسي  ٓ)
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فاشتياء الجمكس إلى األرض جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو : الثانية :  
عاف مرادفة لمثقؿ تثاقبلن ، كالشديد ، كالعظيـ القدر ، كالرجحاف ، كالكزف : م

كالثقاؿ ، كما جاء في الكجو األكؿ ، كالسابع ، كالثامف ، كالتاسع ، كالثاني 
الترادؼ ، كىك عدـ جعؿ المفظ بمعناه عشر ، فيذه األكجو مختمىقة بطريقة 

  اتومرادف انيبؿ بمع
الشيكخ ، كاألمتعة الثالثة : جعؿ المفظ بمعاني المكصكؼ بو : ف

: مكصكفات ، كالكنكز كاألمكات ، كاإلنس كالجٌف كاألكزار لذنكب كالزاد ، كا
بالثقؿ كالثقاؿ ، كما جاء في الكجو الثالث ، كالخامس ، كالسادس ، كالعاشر 

كىك عدـ ، كالحادم عشر ، فيذه األكجو مختمىقة بطريقة الدراسة المعككسة ، 
 . بو اتالمكصكف تظ بداللتو بؿ بدالالجعؿ المف

 الدامغاني كالفيركزآبادم لمجنة ثبلثة عشرة  كجينا :  ذكرالَجنَّة : -ٖ

الكجو األكؿ : الجنة يعني التكحيد ، كقكلو تعالى : )كىالٌموي يىٍدعيك ًإلىى 
يىٍيًدم مىف يىشىاء ًإلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقيـو } ٍسنىى ِٓدىاًر السَّبلىـً كى { لّْمًَّذيفى أىٍحسىنيكٍا اٍلحي

ًزيىادىةه كىالى يىٍرىىؽي  ـٍ ًفييىا كى نًَّة ىي ابي اٍلجى ـٍ قىتىره كىالى ًذلَّةه أيٍكلىػًئؾى أىٍصحى كيجيكىىيي
(}يكنس :  اًلديكفى { كىذا شاىد الدامغاني ، كجعؿ الفيركزآبادم الجنة ِٓ-ِْخى

بمعنى التكحيد ، في قكلو  تعالى : ))أيٍكلىػًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر كىالٌموي يىٍدعيكى ًإلىى 
نَّةً  ٍغًفرىًة ًبًإٍذًنًو(}البقرة :  اٍلجى { ثـ قاؿ : ))قاؿ المفسركف : أم : إلى ُِِكىاٍلمى

 اإليماف((
كالكجو الثاني : الجنة يعني البستاف مف بساتيف الدنيا كقكلو تعالى :  

نًَّة ًإٍذ أىٍقسىميكا لىيىٍصًرمينَّيىا ميٍصًبًحي ابى اٍلجى ا بىمىٍكنىا أىٍصحى ـٍ كىمى (}القمـ : )ًإنَّا بىمىٍكنىاىي فى
ُٕ } 

سىاًرعيكٍا   كالكجو الثالث : الجنة يعني دار الثكاب ، كقكلو تعالى : )كى
(}آؿ  يىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى نَّةو عىٍرضي ـٍ كىجى بّْكي ٍغًفرىةو مّْف رَّ ًإلىى مى

ساتيف { كىذا قكؿ الدامغاني ، كجعميا الفيركزآيادم ))بمعنى بُّّعمراف : 
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األحباب كاإلخكاف(( كذكر أفَّ عددىا سبع جناف : جنة النعيـ ، كجنة المأكل 
 ، كجنة عدف ، كجنة الفردكس ، كدار السبلـ ، كدار الخمد ، كعميكف 

كالكجو الرابع : الًجنَّة بكسر الجيـ يعني الًجٌف كقكلو تعالى : )الٍمبلفَّ  
ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كىالنَّاًس أىٍجمى  يىنَّ (}السجدة : جى { ككقكلو تعالى : )قيٍؿ أيكًحيى ًُّعيفى

بنا(}الجفُّ :   {ًُإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره مّْفى اٍلًجفّْ فىقىاليكا ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى
ـٍ يىقيكليكفى ًبًو   كالكجو الخامس : الًجٌنة يعني الجنكف ، كقكلو تعالى : )أى

اءىيـ ًبالٍ  (}المؤمنكف : ًجنَّةه بىٍؿ جى ؽّْ كىاًرىيكفى ـٍ ًلٍمحى  { َٕحىؽّْ كىأىٍكثىريىي
ـٍ   كالكجو السادس : أجنَّة يعني الجنيف ، كقكلو تعالى : )ىيكى أىٍعمىـي ًبكي

ـٍ ىيكى  ـٍ فىبل تيزىكُّكا أىنفيسىكي ٍذ أىنتيـٍ أىًجنَّةه ًفي بيطيكًف أيمَّيىاًتكي ًإٍذ أىنشىأىكيـ مّْفى األٍرًض كىاً 
ـي   { ًِّبمىًف اتَّقىى(}النجـ : أىٍعمى

مىٍيًو   فَّ عى فَّ ، أم : ستر ، كقكلو تعالى : )فىمىمَّا جى كالكجو السابع : جى
(}األنعاـ :  بّْي فىمىمَّا أىفىؿى قىاؿى ال أيًحبُّ اآلًفًميفى  { ٕٔالمٍَّيؿي رىأىل كىٍككىبنا قىاؿى ىىػذىا رى

لى : )فىمىمَّا رىآىىا تىٍيتىزُّ كالكجو الثامف : الجاٌف يعني الحية ، كقكلو تعا 
(}القصص :  افّّ  { َُ{}النمؿ : ُّكىأىنَّيىا جى

نَّتىٍيًف   نىى اٍلجى نى يعني القطؼ ، كقكلو تعالى : )كىجى كالكجو التاسع : الجى
(}الرحمف :   {((  ْٓدىافو

 كأضاؼ الفيركزآبادم األكجو اآلتية :  
كفة بالشجر، كقكلو كالكجو العاشر : الجنات بمعنى البساتيف المحف 

(}نكح :  نَّاتو ـٍ جى يىٍجعىؿ لَّكي  {ُِتعالى : )كى
كالكجو الحادم عشر : الجافُّ بمعنى : أبك الجف ، كقكلو تعالى :  

اًر } اؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى مىؽى األنسىافى ًمف صى افَّ ًمف مَّاًرجو مّْف ُْ)خى مىؽى اٍلجى { كىخى
(}الرحمف :  {ُٓ-ُْنَّارو
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نَّة يعني الترس العريض ، كقكلو تعالى :  كالكجو الثاني عشر  : الجي
(}المجادلة :  دُّكا عىف سىًبيًؿ المًَّو فىمىييـٍ عىذىابه مًُّييفه نَّةن فىصى ذيكا أىٍيمىانىييـٍ جي )اتَّخى

ُٔ} 

كالكجو الثالث عشر : الجنتيف يعني أخكيف مف بني إسرائيؿ كقكلو 
مىٍيفً  نَّتىٍيًف ًمٍف أىٍعنىابو  تعالى : )كىاٍضًرٍب لىييـ مَّثىبلن رَّجي ًدًىمىا جى عىٍمنىا الحى جى

ا(}الكيؼ :  ٍرعن عىٍمنىا بىٍينىييمىا زى ا ًبنىٍخؿو كىجى فىٍفنىاىيمى    (ٔ){ ِّكىحى
قاؿ ابف فارس : ))الجيـ كالنكف أصؿ كاحد ، كىك السٍَّتر كالتستُّر ، 

نَّة ما يصير إليو المسممكف ، كىك ثكاب مستكر عنيـ اليكـ ،  نَّة : فالجى كالجى
كالجنيف : الكلد في بطف ...  البستاف ، كىك ذاؾ ؛ ألفَّ الشجر بكرىقو يستر

كالمجفُّ : التيٍرس ، ككؿ ما استتر بو مف السبلح ...  أٌمو ، كالجنيف : المقبكر
نَّة ة الذم أمَّا الحيٌ ...  كالًجنَّة : الجنكف ، كذلؾ أنَّو يغطي العقؿ... فيك جي

يك تشبيو لو بالكاحد مف الجاٌف ، كالًجفُّ سٌمكا بذلؾ ؛ ألنَّيـ ييسمَّى الجاٌف ، ف
 (ٕ) متستركف عف أعيف الناس((

ة ، يقاؿ : جنَّو كقاؿ الراغب : ))أصؿ الًجٌف ستر الشيء عف الحاسٌ  
كجفَّ عميو كذا ستىرى عميو ، قاؿ ...  الميؿ ، كأجنَّو كأجفَّ عميو ، فجنَّو ستره

فَّ  (}األنعاـ :  عز كجؿ : )فىمىمَّا جى مىٍيًو المٍَّيؿي كالجٌنة : كؿ بستاف ذم ...  {ٕٔعى
ـٍ آيىةه  ًنًي شجر يستر بأشجاره األرض ، قاؿ عز كجؿ : )لىقىٍد كىافى ًلسىبىإو ًفي مىٍسكى

(}سبأ :  ًشمىاؿو نَّتىاًف عىف يىًميفو كى ـٍ ُٓجى نَّتىٍيًي بىدٍَّلنىاىيـ ًبجى {  كقاؿ تعالى : )كى
نَّتىٍيف(}سبأ :  (}الكيؼ : ُٔجى نَّتىؾى ٍمتى جى لىٍكال ًإٍذ دىخى ...  {ّٗ{ كقاؿ تعالى : )كى

                                                 

-ِّٓ/ِكبصػػائر ذكم التمييػػز  ُْٓ-ُّٓ( ينظػػر الكجػػكه كالنظػػائر لمػػدامغاني ص  ُ)
ّْٓ 

-ُُٗكينظػػػػر : الكجػػػػكه كالنظػػػػائر لمعسػػػػكرم ص   ُْٓ-ُّٓ( مقػػػػاييس المغػػػػة ص  ِ)
َُِ 
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مَّا  ف كاف بينيما بكف ، كا  كسميت الجنة إمَّا تشبيينا بالجنة في األرض ، كا 
لستره نعميا عنَّا المشار إلييا بقكلو تعالى : )فىبل تىٍعمىـي نىٍفسه مَّا أيٍخًفيى لىييـ مّْف 

زىاء بً  (}السجدة : قيرًَّة أىٍعييفو جى { قاؿ ابف عباس : رضي ا ُٕمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى
عنو : إنَّما قاؿ جنَّات بمفظ الجمع ؛ لككف الجناف سبعنا : جنة الفردكس ، 
كعدف ، كجنة النعيـ ، كدار الخمد ، كجنة المأكل ، كدار السبلـ ، كعمييف ، 

، كذلؾ فعيؿ في معنى  كالجنيف : الكلد ما داـ في بطف أيمّْو ، كجمعو أًجنَّة
مفعكؿ ، كالجنيف القبر ، كذلؾ فعيؿ في معنى فاعؿ ، كالًجٌف يقاؿ عمى 
كجييف : احدىما لمركحانييف المستترة عف الحكاس كٌميا بإزاء اإلنس ، فعمى 
ىذا تدخؿ فيو المبلئكة ، كالشياطيف ، فكؿ مبلئكة ًجفّّ كليس كؿ ًجفٍّ  

يا ًجفّّ ، كقيؿ : بؿ الًجفُّ : المبلئكة كمٌ مبلئكة ، كعمى ىذا قاؿ أبك صالح 
بعض الركحانييف ، كذلؾ أفَّ الركحانييف ثبلثة : أخيار كىـ المبلئكة ، ، 

عمى  كأشرار كىـ الشياطيف ، كأكساط فييـ أخيار كأشرار ، كىـ الجفُّ ، كيدؿٌ 
(}الجف : ذلؾ قكلو تعالى : )قيٍؿ أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره مّْفى الٍ  { إلى ًُجفّْ

ًمنَّا ديكفى ذىًلؾى كينَّا طىرىاًئؽى ًقدىدنا(}الجف :  اًلحيكفى كى قكلو عز كجؿ : )كىأىنَّا ًمنَّا الصَّ
ـى فىأيٍكلىًئؾى ُُ ٍف أىٍسمى ًمنَّا اٍلقىاًسطيكفى فىمى { كقكلو تعالى : )كىأىنَّا ًمنَّا اٍلميٍسًمميكفى كى

ٍكا رىشىدنا(}الجف :  رَّ تىمٍَّت .. . {ُْتىحى كالًجنَّة جماعة الًجٌف ، قاؿ تعالى : )كى
(}ىكد :  ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى يىنَّ بّْؾى ألىٍمؤلفَّ جى { كقاؿ ُُٗكىًممىةي رى

بىٍيفى اٍلًجنًَّة نىسىبنا(}الصافات :  عىميكا بىٍينىوي كى { كالًجنَّة : الجنكف ، ُٖٓتعالى : )كىجى
اًحًبكيـ مّْف ًجنَّةو(}سبأ : قاؿ تعالى : )مىا  كقكلو تعالى : )كىأىنَّيىا ...  {ًْٔبصى

(}النمؿ :  افّّ  (ٔ){((َُجى
 :بسبع طرائؽ ىذه الكجكه مختمىقة   

                                                 

 َُْ-َُّ( المفردات ص  ُ)
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نَّة في : جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو : األكؿ   جعؿ الدامغاني الجى
دىاًر السَّبلىـً الكجو األكؿ بمعنى التكحيد في قكلو تعالى : )كىالٌموي يىٍدعيك ًإلىى 

يىٍيًدم مىف يىشىاء ًإلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقيـو } ًزيىادىةه كىالى ِٓكى ٍسنىى كى { لّْمًَّذيفى أىٍحسىنيكٍا اٍلحي
( بؿ أراد مف  اًلديكفى ـٍ ًفييىا خى نًَّة ىي ابي اٍلجى ـٍ قىتىره كىالى ًذلَّةه أيٍكلىػًئؾى أىٍصحى يىٍرىىؽي كيجيكىىيي

نَّة بعيني نَّة الجى ا ، حتى إني لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أك نقؿ أفَّ الجى
الجنة تعني في ىذه اآلية التكحيد ، كأنت كما ترل أٌف لكؿٍّ مف الجنة كالتكحيد 
داللتو المعركفة كالظاىرة كالخاصة بو ، فجعؿ أحدىما بمعنى اآلخر تحريؼ 

 ظاىر 
ي قكلو  كجعؿ الفيركزآبادم الجنة في ىذا الكجو بمعنى التكحيد ، ف

ٍغًفرىًة ًبًإٍذًنًو( ثـ  نًَّة كىاٍلمى تعالى : )أيٍكلىػًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر كىالٌموي يىٍدعيكى ًإلىى اٍلجى
فالجٌنة ىك المسبَّب ، كالتكحيد قاؿ : ))قاؿ المفسركف : أم : إلى اإليماف(( 

 يماف إالٌ بمعنى التكحيد أك اإل كالحقيقة أنَّو ال يمكف أف نجعؿ الجنةسببو ، 
ة لغكية ، كأصحاب كتب الكجكه بمغ بيـ مف التمادم في تحريؼ داللة لعمٌ 

المفظ أنَّيـ لـ يشيركا إلى ىذه العمة ، كقد أشار إلييا المفسركف ، قاؿ الطبرم 
في تفسير الشاىد المذككر : ))يدعككـ إلى العمؿ بما يدخمكـ الجنة ، كيكجب 

كقاؿ الزمخشرم : )))كا يدعككـ إلى  (ٔ) لكـ النجاة إف عممتـ بو مف النار((
كقاؿ القرطبي : )))أيٍكلىػًئؾى يىٍدعيكفى  (ٕ)كما يكصؿ إلييما((...  الجنة كالمغفرة

نَّة(  ... ًإلىى النَّاًر( أم : إلى األعماؿ المكجبة إلى النار )كىالٌموي يىٍدعيكى ًإلىى اٍلجى
كقاؿ البيضاكم : )))كا يدعككـ إلى الجنة  (ٖ)أم : إلى عمؿ أىؿ الجنة((

                                                 

 ْٓٓ/ِ( جامع البياف  ُ)

 ُِٔ/ُ( الكشاؼ  ِ)

 َٔ/ّ( الجامع ألحكاـ القرآف  ّ)
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كقاؿ ابف عاشكر :  (ٔ)كالمغفرة( أم : إلى االعتقاد كالعمؿ المكصميف إلييما((
كمعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابيا  ... )))أيٍكلىػًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر(

رسؿ ، أيطًمؽ عمى ، فإسناد الدعاء إلييـ حقيقة عقمية ، كلفظ النار مجاز م
أسباب الدخكؿ إلى النار ؛ فإفَّ ما ىـ عميو يجرُّ إلى النار مف غير عمـ ، 

كالدعاء إلى الجنة كالمغفرة دعاء  ... كقكلو تعالى : )كا يدعككـ إلى الجنة(
  (ٕ)ألسبابيما ، كما تقدـ في قكلو تعالى  : )أيٍكلىػًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر(((

مرسؿ ىك ما كاف مف غير طريؽ التشبيو ، كعبلقاتو  كالمجاز ال
أنكاع ، منيا عبلقة السببية ، كىك ككف الشيء المنقكؿ عنو سببنا كمؤثّْرنا في 
شيء آخر نحك : رعت الماشية المطر ، أم : رعت العيٍشبى ، فسمَّى 
المسىبَّب باسـ السبب ، أم : سمَّى العشب باسـ المطر ، كمف ذلؾ عبلقة 

بيَّة ، كىك تسمية السبب باسـ المىسىبَّب ، نحك : أمطرت السماء عيشبنا ، الميسىبَّ 
نَّة(  أم : تسمية الماء باسـ العشب ككقكلو تعالى : )كىالٌموي يىٍدعيكى ًإلىى اٍلجى
فالقرآف الكريـ سمَّى األسباب المؤدية إلى الجنة كالتكحيد كاإليماف كغيرىا 

لمَّا جعؿ الجنة بمعنى التكحيد يعني أنَّو سمَّى  بالجنة ، أمَّا الفيرزآبادم فإنَّو
الجنَّة بالتكحيد فعكس المراد ، كيعدُّ ىذا مف التحريؼ ، كىك قمب المعنى في 
باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة 

ا مف اليدـ في المغة الخمط بيف الحقيقة كالمج از ، بمعنى المجاز ، كييعدُّ أيضن
 كالخمط في الداللة بيف األسباب كالميسىبَّبات

جعؿ الدامغاني الجنة في الكجو الثالث  بمعني : الترادؼ :  الثانية
يىا  نَّةو عىٍرضي ـٍ كىجى بّْكي ٍغًفرىةو مّْف رَّ سىاًرعيكٍا ًإلىى مى دار الثكاب ، كقكلو تعالى : )كى

)  {ُّّ}آؿ عمراف : السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى

                                                 

  ُُْكينظر : مدارؾ التنزيؿ لمنسفي ص  ُّٗ/ُ( أنكار التنزيؿ  ُ)

 ّْٓ-ّْْ/ِ( التحرير كالتنكير  ِ)
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كدار الثكاب يعني دار الجزاء كالعطاء ، فالفرؽ كاضح كظاىر بيف 
ـٍ  داللة الثكاب كداللة الجنَّة ، يتضح ىذا الفرؽ في قكلو تعالى : )كىأليٍدًخمىنَّيي
ٍسفي  نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري ثىكىابنا مّْف ًعنًد الٌمًو كىالٌموي ًعندىهي حي جى

{ فالثكاب لفظ عاـ مبيـ ، كيتحدد مفيكمو بذكر ُٓٗكىاًب(}آؿ عمراف : الثَّ 
 : ما ثكاب المسمميف عند ا ؟ فيقاؿ : نكع الثكاب المراد ، كليذا يقاؿ مثبلن 

ثكابيـ عند ا كذا ككذا ، فالفرؽ بينيما ظاىر ككاضح ، كىك كالفرؽ تمامنا 
كتب التفسير مف ذكر أك نقؿ  بيف الشيء الميعطىى كالعطاء ؛ لذلؾ لـ أجد في

أفَّ الجنة تعني دار الثكاب ، بؿ فسركا الجنة بالجنة ؛ حتى إفَّ الفيركزآدم 
جعؿ الجنة في ىذا الشاىد كما تقدـ ))بمعنى بساتيف األحباب كاإلخكاف(( 

  .كذكر أفَّ عددىا سبع جناف 
و كجعبل جىفَّ في الكجو السابع بمعنى ستر ، كقكل الجفُّ والستُر :

بّْي فىمىمَّا أىفىؿى قىاؿى ال أيًحبُّ  مىٍيًو المٍَّيؿي رىأىل كىٍككىبنا قىاؿى ىىػذىا رى فَّ عى تعالى : )فىمىمَّا جى
ف كاف أىؿ المغة قد أجمعكا  ( كبيف الًجفّْ كالستر فرؽ في الداللة كا  اآلًفًميفى

ا ، ؽ بينيمعمى أفَّ الًجفى يعني الستر بعينو ، حتى إٌني لـ أجد أحدنا فرٌ 
كيمكف أف نستخمص الفرؽ بينيما مف تعريؼ أىؿ المغة ليما ، قاؿ ابف فارس 

كقاؿ الراغب : ))كالسَّتر كالسُّترة  (ٔ))كالسُّترة : ما استترتى بو كائننا ما كاف((
فالستر :  ىك ما يسترؾ عف شيء ، كاأللبسة تسمى سترنا  (ٕ)ما ييستتر بو((

؛ ألنَّنا نمبسيا لنستر بيا عكراتنا عف أنظار الناس ، كعف الحر كالبرد ، 
ككذلؾ سميت أستار الكعبة ، فميس الغاية مف ىذه األستار كما كاضح إخفاء 

لة في الكعبة ، بؿ إظيارىا بزينة لباس تميؽ بيا ، كقد كرد الستر بيذه الدال
بىٍيفى الًَّذيفى  عىٍمنىا بىٍينىؾى كى ذىا قىرىٍأتى اٍلقيرآفى جى ثبلثة مكاضع ، كىي : قكلو تعالى : )كىاً 

                                                 

 ِْٖ( مقاييس المغة ص  ُ)
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ابنا مٍَّستيكرنا(}اإلسراء :  { جاء في التفسير أفَّ ىذه ْٓالى ييٍؤًمنيكفى ًباآلًخرىًة ًحجى
قرأ القرآف اآلية نزلت في قكـ كانكا يؤذكف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إذا 

، فجعؿ ا بينو كبينيـ حجابنا ، كستر ا سبحانو ىذا الحجاب عف 
أبصارىـ ، فصاركا يأتكنو كيمركف بو ، كىـ ال يركنو كال يركف رسكؿ ا 

دىىىا ( ٔ)صمى ا عميو كسمـ تَّى ًإذىا بىمىغى مىٍطًمعى الشٍَّمًس كىجى كقكلو تعالى : )حى
مىى قىٍكـو لَّـٍ  { كالمعنى : حتى َٗنىٍجعىؿ لَّييـ مّْف ديكًنيىا ًسٍترنا(}الكيؼ :  تىٍطميعي عى

إذا بمغ أرض قكـ كجدىـ يعيشكف في كيكؼ ؛ ألنَّو سبحانو لـ يجعؿ ليـ 
أبنية تسترىـ عف الشمس كشدة حرارتيا ؛ ألنَّيـ كانكا في أرض ال يثبت 
عمييا بناء ، فإذا طمعت الشمس دخمكا كيكفيـ ، فإذا غربت خرجكا 

(}فصمت : (ٕ)منيا كفى مىا كينتيـٍ تىٍستىًتري { كالمعنى : ))أنَّكـ ِِكقكلو تعالى : )كى
فالستر ىك ستر  (ٖ)كنتـ تستتركف بالحيطاف كالحجب عند ارتكاب الفاحشة((

شيء عف شيء ، كالجفُّ ىك إخفاء الشيء كتغييبو ؛ لذلؾ لمَّا عرَّؼ ابف 
كلـ يقؿ ىك ما يستتر بو ، كلمَّا  (ٗ)فارس الجٌف قاؿ ىك ))السَّتر كالتستُّر((

كقاؿ الراغب : ))كجفَّ عميو كذا (٘)عرَّؼ الستر قاؿ ىك :  )ما استترتى بو((
مىٍيًو المٍَّيؿي رىأىل كىٍككىبنا( فَّ عى نة كؿ  ... ستر عميو ، قاؿ عز كجؿ : )فىمىمَّا جى كالجى

 (ٙ) بستاف ذم شجر يستر بأشجاره األرض((

                                                 

 ُّ/ٓ( ينظر : زاد المسير  ُ)

 ّٔٔكمدارؾ التنزيؿ ص  ُّٖ/ٓ( ينظر :  زاد المسير  ِ)

 َُّٕ( مدارؾ التنزيؿ ص  ّ)

 ُّٓ( مقاييس المغة ص  ْ)

 ِْٖ( مقاييس المغة ص  ٓ)
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عني أنَّؾ سترتىو بشيء ، فأصبح مستكرنا بو ، فقكلؾ : سترتي الشيء ي
كقكلؾ جننتي الشيءى يعني أنَّؾ غيَّبتو ، كجعمتو مخفيِّا ؛ ذلؾ بإحاطتو مف كؿ 
جكانبو ، أك ىك تغطية الشيء كتغشيتو كما يغشي الميؿ األشياء بظبلمو ؛ 

فَّ : جنَّو الميؿ ، كاالختيار : جفَّ  عميو لذلؾ جاء  في معاجـ المغة في باب جى
نىف : الكفف ، كأجننتي  نىف بالفتح : القبر ، كالجى الميؿ ، كأجنَّو الميؿ ، كالجى
الشيء في صدرم : أكننتو ، كجننتيو في القبر ، كأجننتو : كاريتو  ، كجنَّو 
الميؿ ، كجنَّو الكفف ، كالجنيف : الكلد ما داـ في بطف أيٌمو ، كالجنيف : القبر 

ناف : القمب كسمي بو ؛ ألفَّ الصدر يجٌنو  ، كالجنيف : الميت في قبره  ، كالجى
ناننا ؛ ألفَّ الجسـ يجٌنو ، ىذا ما قرأتو في معاجـ المغة في  ، كسمي الركح جى

فَّ  كلـ يرد فييا مثؿ ىذه األقكاؿ في باب سىتىرى ، فقد قالكا : جنَّو  (ٔ)باب جى
الميؿ ، كأستره الميؿ ، الميؿ ، كأجنَّو الميؿ ، كجنَّو الكفف ، كلـ يقكلكا : ستره 

نىف لمقبر كلمكفف ، كلـ يقكلكا : السٍَّتر ، كقالكا :  كستره الكفف ، كقالكا : الجى
جننتيو في القبر ، كأجننتو القبر : بمعنى كاريتو ، كلـ يقكلكا : سترتو في القبر 
نيف لمكلد ما داـ في بطف أيمّْو ، ككذلؾ قالكه  ، كأسترتو القبر ، كقالكا : الجى

ناف لمقمب ، كلمركح ، كلـ ل مقبر كلممقبكر ، كلـ يقكلكا : السَّتير ، كقالكا : الجى
يقكلكا : السَّتار ، ذلؾ أفَّ قكلؾ : ستر الشيءى يعني ستره عف شيء ، كليس 
نَّما المراد إخفاؤه ، كتغييبو ،  فَّ الشيءى ، كا  ىذا ىك المراد مف قكلؾ : جى

نَّ  حاطتو مف كؿ جكانبو ، ككذلؾ الجي ة التي تعني الدركع ككؿ ما كقى كا 
المقاتؿ مف العدة كالسبلح ؛ فإفَّ مف يرتدييا كيتقمدىا في الحرب ال يريد بيا 
أف تستره عف أنظار خصمو ، بؿ ىك ييرل بيا مف لدنيـ ، كما يرل مف 

فَّ بو     نَّما يريد أف يحتمي بيا كما يحتمي كؿ جنيف بما جي  دكنيا ، كا 

                                                 

-ُِٕ/ّكلسػػػػاف العػػػػرب  ّٕٔ-ُٕٔ/ُكتيػػػػذيب المغػػػػة  ُٔٓ( ينظػػػػر : العػػػػيف ص  ُ)
 َِّ-َُِ/ّْكتاج العركس  ُِٗ
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ة في كجعبل الجاٌف في الكجو الثامف بمعنى الحيٌ : المجاز :  الثالثة
( ))كالجاٌف مف الجٌف ، كجمعو ًجنَّاف ، مثؿ  افّّ قكلو تعالى : )تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى

قكلو ...  كالجمع ًجنَّاف...  كالجاٌف ضرب مف الحيات...  حائط كحيطاف
) افّّ صارت تتحرؾ كما  المعنى : أفَّ العصا ... تعالى : )تىٍيتىزُّ كىأىنَّيىا جى

يتحرؾ الجاٌف حركة خفيفة ، ككانت في صكرة ثعباف ، شبييا في عظميا 
بالثعباف ، كفي خفتيا بالجاٌف ، كلذلؾ قاؿ تعالى مرة : )فىًإذىا ًىيى ثيٍعبىافه 

(}األعراؼ :  اٌف(}النمؿ : َُٕمًُّبيفه {}القصص : َُ{ كمرة )كىأىنَّيىا جى
، فالقرآف الكريـ شبَّو العصا بعد تحكليا فالجاٌف إذف لفظ مجازم  (ٔ){((ُّ

إلى حيَّة بالجاٌف ، أم : جعؿ الحية بمعنى الجاٌف ، أمَّا الدامغاني 
كالفيركزآبادم فقد جعبل الجاٌف بمعنى الحيَّة  فعكسا المراد ، كيعدُّ ىذا مف 
التحريؼ ، كىك قمب المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى 

ا مف اليدـ في الحقيقة ، كال مراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز ، كييعدُّ أيضن
 المغة الخمط بيف الحقيقة كالمجاز . 

جعؿ الدامغاني الجنى في الكجو التاسع : اختبلؼ الجذر : ك  الرابعة
 ) ًنيى ( كالجنى مف )جى نَّتىٍيًف دىافو نىى اٍلجى بمعني القطؼ في قكلو تعالى : )كىجى

( فيماكالجنٌ  فَّ مف جذريف مختمفيف ، حتى إفَّ أىؿ المغة فصمكا  ة مف )جى
ة بو ، كال  منيما في بابو ، ألفَّ لكؿ منيما داللتو الخاصٌ بينيما ، كجعمكا كبلِّ 

يخفى عمى أحد أنَّو مف التحريؼ الظاىر ، كاليدـ الظاىر لمغة القرآف الكريـ 
 الخمط بيف دالالت مكادىا كجذكرىا ، كالحديث عنيا في باب كاحد

الدامغاني  جعؿ : جعؿ المفرد كجينا كجمعو كجينا آخر : خامسةال
الجنة في الكجو الثاني : بمعني البستاف مف بساتيف الدنيا كقكلو  كالفيركزآبادم

 ) نًَّة ًإٍذ أىٍقسىميكا لىيىٍصًرمينَّيىا ميٍصًبًحيفى ابى اٍلجى ا بىمىٍكنىا أىٍصحى ـٍ كىمى تعالى : )ًإنَّا بىمىٍكنىاىي

                                                 

 َِِ-ُِٗ/ّ( لساف العرب  ُ)
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ـٍ أك بمعنى ال يىٍجعىؿ لَّكي بساتيف ، كما جاء في الكجو العاشر في قكلو تعالى )كى
( كىذه ىي طريقة مف طرائؽ اختبلؽ الكجكه ، كىي جعؿ المفرد كجينا  نَّاتو جى

 ، كجمعو كجينا آخر ، كالداللة كاحدة .
ف كانا معنييف مترادفيف ، نة غير البستاف كالجٌ  الجّنة والبستاف : كا 

نَّة : الحديقة ذات النخؿ كالشجر ، قاؿ أبك عمي في فقد ))قالكا : الجى 
نَّة إالٌ   كفييا نخيؿ كعنب ، فإف لـ يككنا فيو التذكرة : ال تككف في كبلميـ جى
نَّة(( كلـ يرد لفظ البستاف في القرآف  (ٔ) ، ككانت ذات شجر فحديقة ال جى

ارسيّّ الكريـ ، ككيؼ يصح أف نجعؿ الجنة بمعنى البستاف ألفَّ ))البستاف ف
ميعىرَّب ، كيجمع بساتيف((
كما أفَّ في ذلؾ تحريفنا لداللة المفظ القرآني ،  (ٕ)

نَّة مف الًجفّْ الذم يعني الستر ،  ألفَّ داللة الجنة غير داللة البستاف ، فالجى
كسميت كذلؾ ؛ ألنَّيا تستر ما تحتيا مف األرض بأشجارىا ككرقيا ، كما بيَّف 

بستاف فيك ))ميعىرَّب بكستاف ، فػ)بك( بمعنى الرائحة ، ذلؾ أىؿ المغة ، أمَّا ال
  (ٖ)ك)ًستاف( بالكسر الجاذب ، جمعو بساتيف((

تقدـ أفَّ أىؿ المغة ذكركا أفَّ الًجفَّ : الدراسة المعككسة :  السادسة
الذيف ىـ خبلؼ األنس ، كما جاء في الكجو الرابع سمكا كذلؾ الستتارىـ عف 

كف كما جاء في الكجو الخامس ؛ ألنَّو يستر العقؿ أعيف الناس ، ككذلؾ الجن
طمؽ ، كالجنيف ، كما جاء في الكجو السادس ، ألنَّو مستكر ال يرل ؛ لذلؾ أي 

عمى الكلد في بطف أيمّْة ، كعمى المقبكر في بطف األرض ، ككذلؾ الترس 
كما جاء في الكجو الثاني عشر ؛ ألنَّو مما استيًتر بو مف السبلح ، قاؿ 

بي ))ككيفما دارت ىذه المادة دلَّت عمى الستر ، كمنو الجف ؛ الستتارىـ الحم
                                                 

 َِٔ/ّْ( تاج العركس  ُ)

 ِّمف كبلـ األعجمي لمجكاليقي ص ( الميعىرَّب  ِ)

 ُّْ/ْ( تاج العركس  ّ)
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عف العيكف ؛ لذلؾ سيمّْي مقابميـ باإلنس ؛ ألنَّيـ يؤنسكف ، أم : 
  (ٔ)ييبصركف((

كجعؿ الفيركزآبادم الجنتيف في الكجو الثالث عشر بمعنى رجميف 
مىٍيًف  )كىاٍضًربٍ في قكلو تعالى : أخكيف أخكيف مف بني إسرائيؿ  لىييـ مَّثىبلن رَّجي

عىٍمنىا بىٍينىييمىا  ا ًبنىٍخؿو كىجى فىٍفنىاىيمى نَّتىٍيًف ًمٍف أىٍعنىابو كىحى ًدًىمىا جى عىٍمنىا الحى جى
ٍرعنا( (}الكيؼ :   كالمراد تسمية الرجميف األخكيف بالجنتيف  {ِّزى

فيذه األكجو جميعيا كنحكىا تيعدُّ داللة كاحدة ، مختمقة بطريقة 
 .سة المعككسة الدرا

كجعؿ الفيركزآبادم الجاٌف في الكجو الحادم عشر السابعة : 
اًر  اؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى مىؽى األنسىافى ًمف صى بمعنى : أبك الجف ، في قكلو تعالى : )خى

( كالجاٌف ىنا ىك الجافى بعينو ، كىذه ُْ} افَّ ًمف مَّاًرجو مّْف نَّارو مىؽى اٍلجى { كىخى
ا ىي  ائؽ اختبلؽ الكجكه ، كىي جعؿ الشيء كجينا ، طريقة  مف طر أيضن

 .كأصمو كجينا آخر كالداللة كاحدة 
 في القرآف الكريـ عمى سبعة أكجو : عؿ الحيرم الحبٌ ج:  الحبُّ -ٗ

))أحدىا : الطاعة ، كىك كؿ محبة مضافة إلى المؤمنيف ، كقكلو 
بِّا لٌّْمًو(}البقرة ::  تعالى { كقكلو تعالى : )قيٍؿ ًإف ُٓٔ )كىالًَّذيفى آمىنيكٍا أىشىدُّ حي

ـٍ كىالٌموي غىفيكره رًَّحيـه(}آؿ  ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي الٌموي كى كينتيـٍ تيًحبُّكفى الٌموى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي
ـٍ  {ُّعمراف :  كقكلو تعالى : )فىسىٍكؼى يىٍأًتي الٌموي ًبقىٍكـو ييًحبُّيي

ييًحبُّكنىوي(}المائدة :   { ْٓكى
ثاني : الرضا ، كىك كؿ محبة مضافة إلى ا سبحانو كتعالى ، ال

(}آؿ عمراف :  { كقكلو تعالى : )كىالٌموي ييًحبُّ ٕٔكقكلو : )فىًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتًَّقيفى
(}آؿ عمراف :  اًبًريفى (}آؿ ُْٔالصَّ كًّْميفى { كقكلو تعالى : )ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتىكى

                                                 

 ّْٖ/ُ( عمدة الحفاظ  ُ)
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ييًحبُّ { كقك ُٗٓعمراف:  لو تعالى : )ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى كى
(}البقرة :   {                                                                   ِِِاٍلميتىطىيًّْريفى

ـٍ  ا لى ييًحبُّكفى أىف ييٍحمىديكٍا ًبمى الثالث : اإلعجاب ، كقكلو تعالى : )كَّ
 {ُٖٖ يىٍفعىميكٍا(}آؿ عمراف :

بَّةن  مىٍيؾى مىحى الرابع : مبلحة العيف ، كقكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
 {ّٗمّْنّْي(}طو : 

ٍيًر عىف  الخامس : الماؿ ، كقكلو تعالى : )فىقىاؿى ًإنّْي أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى
بّْي(}ص :   {ًِّذٍكًر رى

بّْوً  مىى حي (}البقرة : السادس : الشيكة ، كقكلو تعالى : )كىآتىى اٍلمىاؿى عى
بًّْو(}اإلنساف : ُٕٕ مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا  {                       ٖ{ كقكلو تعالى : )كى

اؿه ييًحبُّكفى أىف  السابع : اإلرادة ، كقكلو تعالى : )ًفيًو ًرجى
كٍا(}التكبة :  بِّا(}يكسؼ : َُٖيىتىطىيَّري   (ٔ){((َّ{ كقكلو تعالى : )قىٍد شىغىفىيىا حي

كة  ثبلثة  : الكجو األكؿ : كذكر الدامغاني مف ىذه األكجو المذكر 
أنَّو جعمو بمعنى المكدَّة ال بمعنى الطاعة ، كالخامس ، كجعمو بمعنى  إالٌ 

ٍيًر(  اإليثار ال بمعنى الماؿ ، كالتقدير في قكلو تعالى : )ًإنّْي أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى
آثرتي حب الخير ، كالسادس ، كجعمو بمعنى القمة ، ال بمعنى الشيكة ، 

بًّْو( كآتى الطعاـ عمى قمتوكالتقدير في قكلو تعالى : )كىآتىى اٍلمى  مىى حي   (ٕ)اؿى عى
قاؿ الراغب : ))كاستعمؿ حبىبىتي في مكضع أحبىٍبتي ، كالمحبَّة إرادة 
ما تراه أك تظنُّو خيرنا ، كىي عمى ثبلثة أكجو : محبة ًلمَّذة كمحبة الرجؿ 

ىؿ ة أالمرأة ، كمحبة ًلٍمنٍفع ، كمحبة شيء يينتفع بو ، كمحبَّة ًلٍمفضؿ ، كمحبٌ 
العمـ ، بعضيـ لبعض ألجؿ العمـ ، كربما فيسّْرت المحبة باإلرادة في نحك 

                                                 

 َُٕ-ُٗٔ( كجكه القرآف ص  ُ)

  ُٖٕ-ُٕٕ( ينظر : الكجكه كالنظائر ص  ِ)
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كٍا(}التكبة :  اؿه ييًحبُّكفى أىف يىتىطىيَّري { كليس كذلؾ فإفَّ َُٖقكلو تعالى : )ًفيًو ًرجى
المحبة أبمغ مف اإلرادة كما تقدـ ، فكؿ محبة إرادة ، كليس كؿ إرادة 

ييًحبُّكنىوي(}المائدة : كقكلو تعالى : )فىسىكٍ ...  محبة ؼى يىٍأًتي الٌموي ًبقىٍكـو ييًحبُّييـٍ كى
{ فمحبَّة ا تعالى لمعبد إنعامو عميو ، كمحبة العبد لو طمب الزلفى لديو ْٓ

ٍيًر عىف ًذٍكًر رىبّْي(}ص :  { فمعناه : ِّ، كقكلو تعالى : )ًإنّْي أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى
ييًحبُّ أحببتي الخيؿ حبّْي لمخير ، كقك  لو تعالى : )ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى كى

(}البقرة :   (ٔ){ أم : يثيبيـ ، كينعـ عمييـ((ِِِاٍلميتىطىيًّْريفى
جو الحٌب أينما كرد في القرآف الكريـ يعني الحٌب بعينو ، أٌما األك 

 طرائؽ :  خمسالمنسكبة إليو فمختمىقة ب
ة في جعؿ الحيرم المحبٌ جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو : األكلى : 

بَّةن  مىٍيؾى مىحى الكجو الرابع بمعنى مبلحة العيف ، في قكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
ة مّْنّْي( يقصد بمبلحة العيف : جماؿ العيف أيف مبلحة العيف مف معنى المحبٌ 

 فالحٌب ىك الميسبَّب ، كمبلحة العيف سببو .؟! 
بَّةن مّْنّْي( قاؿ مق مىٍيؾى مىحى اتؿ في تفسير قكلو تعالى : )))كىأىٍلقىٍيتي عى
كه حيف رآكه ، كجؿ عمى مكسى عميو السبلـ المحبَّة ، فأحبٌ  فألقى ا عزٌ 

بَّةن  (ٕ) فيذه النعمة األخرل(( مىٍيؾى مىحى كقاؿ الفراء : ))كقكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
بّْب إلى كؿّْ مىف بَّةن مّْنّْي(  (ٖ)رآه(( مّْنّْي( حي مىٍيؾى مىحى كقاؿ أبك عبيدة : )كىأىٍلقىٍيتي عى
كقاؿ الزمخشرم :  (ٗ)ة منّْي في صدكر الناس((مجازه : جعمتي لؾ محبٌ 

( فيككف المعنى عمى : أنّْي أحببتيؾى ،  ))مّْنّْي( ال يخمك إمَّا أف يتعمَّؽ بػ)أىٍلقىٍيتي
                                                 

 ّٓٔ-ّّٔ/ُكينظر : عمدة الحفاظ َُُ( المفردات ص  ُ)

 ِّٗ/ِ( تفسير مقاتؿ  ِ)

 ٔٗ/ِ( معاني القرآف  ّ)

 ُٔٔ( مجاز القرآف ص  ْ)
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مَّا أف يتعمَّؽ بمحذكؼ ىك صفة لمحبَّة ، كمىف أحبَّو ا أحبٍَّتو القمكب ،  كا 
أم : محبَّة حاصمة ، أك كاقعة منّْي ، قد ركَّزتييا أنا في القمكب كزرعتييا فييا 
؛ فمذلؾ أحبَّؾ فرعكف ككؿُّ مىف أبصرؾى ، ركم أنَّو كانت عمى كجيو مسحة 

ة كقاؿ ابف عطي (ٔ)جماؿ ، كفي عينيو مبلحة ، ال يكاد يصبر عنو مىف رآه((
َـّ أخبر تعالى مكسى أنَّو : ألقى عميو محبَّة فقاؿ بعض الناس : أراد محبة  ))ث
آسية ؛ ألنَّيا كانت مف ا ، ككانت سبب حياتو ، كقالت فرقة : أراد القبكؿ 
الذم يضعو ا في األرض لخيار عباده ، ككاف حظ مكسى منو في غاية 

ؿُّ مىف رآه ، كقالت فرقة :  يحبو بو كالكفر ، كقالت فرقة : أعطاه جماالٌ 
أعطاه مبلحة العينيف ، كىذاف القكالف فييما ضعؼ ، كأقكل األقكاؿ أنَّو 

( أم : جعمتي لؾ  (ٕ)القبكؿ(( مىٍيؾى كقاؿ ابف الجكزم : ))كمعنى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
 أحبىو محبَّة منّْي ، قاؿ ابف عباس : أحبَّو كحبَّبو إلى خمقو ، فبل يمقاه أحد إالٌ 

 مؤمف ككافر ، كقاؿ قتادة : كانت في عينيو مبلحة ، فما رآه أحد إالٌ  مف
 (ٖ) أحبو((

فقد ذكر المفسركف عدة أقكاؿ في سبب حٌب الناس لمكسى عميو 
 السبلـ : 

األكؿ : أفَّ ا سبحانو جعؿ آسية زكجة فرعكف تحبو ، ككانت سبب 
 حياتو .

ؿ لو القبكؿ في األرض ، الثاني : أفَّ ا سبحانو حبَّبو لمناس ، فجع
 كىذا ىك قكؿ ابف عباس ، كىك أقكل األقكاؿ

                                                 

   ِٔ-ُٔ/ّ( الكشاؼ  ُ)

 ْْ/ْ( المحرر الكجيز  ِ)

 ُُِ/ٓ( زاد المسير  ّ)
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 ، فجعمو الثالث : أفَّ ا سبحانو أعطى لمكسى عميو السبلـ جماالن 
 مف أصبح الناس كجينا . 

 الرابع : أنَّو سبحانو أعطاه مبلحة العينيف . 
،   فمف الكاضح جدنا أفَّ ىذه األقكاؿ األربعة ال تعني قطعنا المحبة

بؿ تعني أسبابيا ، فمك فعمنا ما فعؿ الحيرم لجاز أف نجعؿ المحبة في قكلو 
بَّةن مّْنّْي( بمعنى آسية ، كما جاء في القكؿ األكؿ ،  مىٍيؾى مىحى تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
أك بمعنى القبكؿ في األرض ، كما جاء في القكؿ الثاني ، أك بمعنى صباحة 

لثالث ، أك بمعنى مبلحة العينيف ، كا جاء في الكجو ، كما جاء في القكؿ ا
القكؿ الرابع ، كىك الذم قاؿ بو الحيرم ، بؿ لك اتبعنا السبب الظاىر في 
اآلية لجعمنا المحبة بمعنى ا سبحانو ، ألنَّو جؿ كعبل ذكر أفَّ سبب المحبة 
لو تعكد إليو ؛ ألنَّو جعميا صادرة منو ، كىذا ظاىر مف لفظ )مّْنّْي( في قك 

بَّةن مّْنّْي(  مىٍيؾى مىحى  تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
فأنت ترل أفَّ الكجو الذم قاؿ بو الحيرم يمثؿ أحد األسباب التي 
قيمت في محبة الناس لمكسى ، فذكره ليذا السبب كحده ، كعدـ ذكر 
األسباب األخرل كأقكاىا خيانة عممية في تفسير كتاب ا ، ىذا مف جية 

إفَّ المحبة في اآلية تعني المحبة بعينيا ، أمَّا مبلحة العيف كمف جية أخرل ف
ؿ ال تعني المحبة ، بؿ تعني سببنا مف أسبابيا ، كالتحريؼ اكبقية األقك 

سبابو ، كما أٌف في أالحاصؿ ىك عدـ جعؿ المفظ بمعناه ، بؿ بمعنى أحد 
ا لمغة القرآف ، كىك الخمط فيو بيف دالالت ا ألسباب القكؿ بيذا الكجو ىدمن

 كدالالت مسىبَّباتيا .
جعؿ الحيرم الحٌب في الكجو األكؿ الثانية : تأكيؿ الصفات : 

بِّا لٌّْمًو( كقكلو تعالى :  بمعنى الطاعة في قكلو تعالى : )كىالًَّذيفى آمىنيكٍا أىشىدُّ حي
ـٍ كىالٌموي غىفيكره  ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي الٌموي كى )قيٍؿ ًإف كينتيـٍ تيًحبُّكفى الٌموى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي

عالى : )قيٍؿ ًإف كينتيـٍ تيًحبُّكفى الٌموى فىاتًَّبعيكًني( كالطاعة غير الحٌب رًَّحيـه( كقكلو ت
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، كمما يفرّْؽ بينيما أفَّ الطاعة قد تككف عف خكؼ ، أك عف إكراه ، كالحبُّ 
ال يككف عف ىذا ، كال عف ذاؾ ، كالطاعة تككف مف األدنى لؤلعمى ، 

نيما أفَّ الطاعة عمؿ ظاىر ، كالحٌب ال ييشترط فيو ذلؾ ، كالفرؽ األساسٌي بي
كالحبُّ شعكر نفسي غير ظاىر ؛ لذلؾ تيتَّخذ الطاعة كاالتباع عبلمة عمى 

ييًحبُّكنىوي(  أم : يميمكف إليو كجكده ، قاؿ اآللكسي في تفسير قكلو تعالى : )))كى
فتككف  (ٔ) صادقنا فيطيعكنو في امتثاؿ أكامره كاجتناب مناىيو(( جؿَّ شأنو ميبلن 

عمى ذلؾ الميؿ الصادؽ ، كما قاؿ تعالى : )قيٍؿ ًإف كينتيـٍ  طاعة دليبلن ىذه ال
ٌب كالطاعة معمكمة داللتو ، كمعركؼ  تيًحبُّكفى الٌموى فىاتًَّبعيكًني( فكؿّّ مف الحي

ٍعؿي الحٌب بمعنى الطاعة تحريؼ ظاىر.  معناه ، فالفرؽ بينيما ظاىر ، فجى
كجعؿ الحيرم كؿ حٌب مضاؼ إلى ا سبحانو ، في الكجو الثاني 
( كقكلو تعالى : )كىالٌموي ييًحبُّ  بمعنى الرضا كقكلو : )فىًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتًَّقيفى
( كقكلو تعالى : )ًإفَّ الٌموى  كًّْميفى ( كقكلو تعالى : )ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتىكى اًبًريفى الصَّ

( ييًحبُّ ا ييًحبُّ اٍلميتىطىيًّْريفى  لتَّكَّاًبيفى كى
مرَّ قكؿ الراغب : ))كقكلو تعالى : )فىسىٍكؼى يىٍأًتي الٌموي ًبقىٍكـو ييًحبُّييـٍ 

ييًحبُّكنىوي(}المائدة :  { فمحبَّة ا تعالى لمعبد إنعامو عميو ، كمحبة العبد لو ْٓكى
ييًحبُّ كقكلو تعالى : )ًإفَّ الٌموى ...  طمب الزلفى لديو ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى كى

(}البقرة :  كقد تقدَّـ تعريؼ  (ٕ){ أم : يثيبيـ ، كينعـ عمييـ((ِِِاٍلميتىطىيًّْريفى
فمكؿ منيما تعريفو ، حتى  (ٖ)الحٌب ، كأمَّا الرضا فيك ما كاف خبلؼ السخط

إنّْي لـ أجد في كتب المغة مف عرَّؼ أحدىما باآلخر ، أك جعمو بمعناه ، فما 
نعامو عمييـ إالٌ   التعمد الداعي إذف في جعؿ حب ا لعباده بمعنى إثابتو كا 

                                                 

 ِّٗ/ّ( ركح المعاني  ُ)

 ّٓٔ-ّّٔ/ُكينظر : عمدة الحفاظ َُُ( المفردات ص  ِ)

 ّّٖ( ينظر : مقايسس المغة ص  ّ)
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في تعطيؿ صفات ا بيذا التأكيؿ ، كما فعؿ الراغب ، كما الداعي في 
 التعمد في تحريؼ داللة المفظ القرآني مف أجؿ جعمو بمعنى الرضا إالٌ 

الى أراد اإلنعاـ أك اختبلؽ الكجكه ، كما فعؿ الحيرم ؟! كلك أنَّو سبحانو كتع
اإلثابة أك الرضا في ىذه اآليات الستعمؿ ألفاظيا ، كما استعمؿ لفظ اإلنعاـ 

(}الفاتحة :  ـٍ مىيًي { ٕلمَّا أراد معناه في قكلو تعالى : )ًصرىاطى الًَّذيفى أىنعىمتى عى
كٍا ًنٍعمىًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي  (}البقرة : كقكلو تعالى : )يىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍذكيري ـٍ مىٍيكي عى

نىأىل َْ مىى اإًلنسىاًف أىٍعرىضى كى ذىآ أىٍنعىٍمنىا عى { كقكلو تعالى : )كىاً 
اًنًبًو(}اإلسراء :  مىٍيًو كىأىٍنعىٍمتى ًّٖبجى ـى المَّوي عى ٍذ تىقيكؿي ًلمًَّذم أىٍنعى { كقكلو تعالى : )كىاً 

(}األحزاب :  ؾى ٍكجى مىٍيؾى زى مىٍيًو أىٍمًسٍؾ عى ستعمؿ اإلثابة لمَّا أراد { ككما إّعى
ا قىًريبنا(}الفتح :  ـٍ فىٍتحن ـٍ كىأىثىابىيي مىٍيًي معناىا في قكلو تعالى : )فىأىنزىؿى السًَّكينىةى عى

نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري ُٖ { كقكلو تعالى  )فىأىثىابىييـي الٌموي ًبمىا قىاليكٍا جى
زىاء الٍ  ذىًلؾى جى اًلًديفى ًفييىا كى (}المائدة : خى { ككما استعمؿ الرضا لمَّا ٖٓميٍحًسًنيفى

ـٍ ًنٍعمىًتي  مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي أراد معناه في قكلو تعالى : )اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ـي اإًلٍسبلىـى ًديننا(}المائدة :  ًئذو ال تىنفىعي ّكىرىًضيتي لىكي { كقكلو تعالى : )يىٍكمى

(}طو : الشَّفىاعىةي ًإالٌ  { كقكلو تعالى : َُٗ مىٍف أىًذفى لىوي الرٍَّحمىفي كىرىًضيى لىوي قىٍكالن
ـي(}المائدة :  ٍنوي ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي كٍا عى ٍنييـٍ كىرىضي { كقكلو ُُٗ)رًَّضيى الٌموي عى

ٍنوي  كٍا عى ٍنييـٍ كىرىضي (}التكبة : تعالى : )كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىيـ ًبًإٍحسىافو رًَّضيى الٌموي عى
ََُ  } 

فجعؿ الحٌب المضاؼ إلى ا سبحانو بمعنى اإلثابة أك اإلنعاـ أك 
جبللو لنفسو في  معنى آخر يعني نفي صفة أثبتيا ا جؿٌ  الرضا أك بأمٌ 

ىذه اآليات كنحكىا ، إنَّو يعني نفي كجكد صفة الحٌب عند ا سبحانو ، كقد 
بة بأنَّو ))ال ييحدُّ المحبة بحدٍّ أكضح قاؿ الفيركزآبادم في تعريؼ الحٌب كالمح

 خفاء كجفاء ، فحٌدىا كجكدىا ، كال تكصؼ منيا ، كالحدكد ال تزيدىا إالٌ 
نَّما يتكمـ الناس في أسبابيا ، كمكجباتيا  المحبَّة بكصؼ أظير مف المحٌبة ، كا 
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، كعبلماتيا ، كشكاىدىا ، كثمراتيا ، كأحكاميا ، فحدكدىـ كرسكميـ دارت 
 (ٔ) ىذه الستة((عمى 

فالحٌب ىذا الذم ما أسماه ! الذم خمقو ا كمنحو لكؿ الناس ، 
 أنثبتو لمناس كننفيو عف ربّْ الناس ؟! يا كيمكـ كيؼ تحكمكف ؟ ! 

فجٍعؿي كؿ حٌب مضاؼ إلى ا سبحانو بمعنى الرضا ال يدخؿ في 
ا في باب تع طيؿ باب تحريؼ داللة المفظ القرآني فحسب ، بؿ يدخؿ أيضن

صفة مف صفات البارئ عز كجؿ ، عف طريؽ التأكيؿ ، فيقع صاحبو في 
محذكر خطر ، كىك المساس بالركف الثالث مف أركاف التكحيد ، الذم ىك 
تكحيد األسماء كالصفات ، الذم يأتي بعد تكحيد الربكبية ، كتكحيد األلكىية ، 

الظاىر ؛  فيجب التحرز مف تفسير كؿ صفة نسبيا ا إليو بغير معناىا
(}المائدة :  لذلؾ فسَّر اآللكسي قكلو تعالى : )فىسىٍكؼى يىٍأًتي الٌموي ًبقىٍكـو ييًحبُّييـٍ

( محبَّة تميؽ بشأنو تعالى عمى المعنى الذم أراده((ْٓ { )))ًبقىٍكـو ييًحبُّييـٍ
 (ٕ)  

جعؿ  :الحبُّ والموّدة  الثالثة : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو :
بمعنى المكدة ، كالمكدة غير مطابقة لمحيبّْ األكؿ الكجو في  ي الحبٌ الدامغان

ف كانت مرادفة لو ، قريبة مف معناه ، حتى إنَّو ييٌعرَّؼ أحدىما بمعنى  ، كا 
اآلخر ، أم : أنَّو ال بدَّ مف أف يككف  بينيما فرؽي في المعنى ، كىك 

...  كالكدٌ  المقصكد في القرآف الكريـ ، قاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف الحبٌ 
أنَّؾ تقكؿ : أحبُّ فبلننا كأكدُّه ، كتقكؿ : أحبُّ الصبلة ، كال تقكؿ : أكدُّ 

كقاؿ  (ٖ) الصبلة ، كتقكؿ : أكدُّ أف ذاؾ كاف لي : إذا تمنيتى كداده((
كمف المكٌدة التي تقتضي ...  الراغب : ))الكٌد : محبة الشيء كتمنّْي ككًنو

                                                 

 ُْٔ/ِ( بصائر ذكم التمييز  ُ)

 ِّٗ/ّ( ركح المعاني  ِ)

 َُْ( الفركؽ المغكية ص  ّ)
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(}آؿ معنى التمنّْي قكلو تعالى : )كى  ـٍ ٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك ييًضمُّكنىكي دَّت طَّآًئفىةه مّْ
(}الحجر : ٗٔعمراف  كٍا لىٍك كىانيكٍا ميٍسًمًميفى دُّ الًَّذيفى كىفىري ا يىكى بىمى { كقكلو تعالى : )رُّ

 (ٕ) كقاؿ ابف سيده : ))الكدُّ : الحبُّ يككف في جميع مداخؿ الخير(( (ٔ){((ِ
 (ٖ) داقة(())كالكٌد : الحبُّ كالص

فالكٌد كالمكدَّة أعُـّ مف الحٌب كالمحٌبة ، فيك يعني الحٌب المشكب 
ييا كيبقييا كيكسّْعيا مف جسكر المقاء ،  بالتمنّْي ، كيعني الصداقة كمٌد ما يقكّْ
كصبلت التقارب ، كحسف المعاممة المتبادلة ؛ لذلؾ استعمؿ المكٌدة مف دكف 

عىؿى  دَّةن كىرىٍحمىةن(}الركـ :  المحبَّة في قكلو تعالى : )كىجى { كفي قكلو ُِبىٍينىكيـ مَّكى
ـٍ أىٍكًليىاء تيٍمقيكفى ًإلىٍيًيـ  كي تعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّ

دًَّة(}الممتحنة :  بىٍيفى ًُباٍلمىكى ـٍ كى الًَّذيفى  { كقكلو تعالى : )عىسىى المَّوي أىف يىٍجعىؿى بىٍينىكي
دَّةن كىالمَّوي قىًديره كىالمَّوي غىفيكره رًَّحيـه(}الممتحنة :  ادىٍيتـي مٍّْنييـ مَّكى  { ٕعى

 إالٌ فحٌب الشيء : ميؿ القمب إليو ، كىك أمر خفي ، ال يعمـ بو 
بو المحبكب نفسو ، أمَّا كٌد الشيء فيك الميؿ إليو  صاحبو ، بؿ قد ال يحٌس 

كاألعماؿ ، فالفرؽ بينيما ظاىر ، فجعؿي الحبى بمعنى  قمبنا كسمككنا باألقكاؿ
 الكدى تحريؼ ظاىر .

بمعنى الخامس الكجو في  جعؿ الدامغاني الحبٌ الرابعة : التضميف : 
ٍيًر( آثرتي حبٌ   اإليثار ، كالتقدير في قكلو تعالى : )ًإنّْي أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى
الخير ، كىذا ما جاء في كتب التفسير ، قاؿ الفراء : ))يقكؿ : آثرتي حيبَّ 

ٍيًر( مفعكالن  (ٗ) الخيؿ ، كالخير في كبلـ العرب الخيؿ((  بو ، فيجعؿ )حيبَّ اٍلخى
                                                 

 ُٔٓ/ٗكتاج العركس  ُٕٕ/ُٓكينظر : لساف العرب  َْٓ-ّٗٓ( المفردات ص  ُ)

 ُٔٓ/ٗ( المحكـ كالمحيط األعظـ  ِ)

 ُٔٓ/ٗ( تاج العركس  ّ)

 ِٖٔ/ِ( معاني القرآف  ْ)
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كتقدَّـ قكؿ الراغب أنَّو جعؿ قكلو تعالى : )ًإنّْي أىٍحبىٍبتي  (ٔ)كيجعمو غيره مصدرنا
ٍيًر عىف ًذكٍ  بّْي(}ص : حيبَّ اٍلخى { معناه : أحببتي الخيؿ حبّْي لمخير ، ًِّر رى

ٍيًر عىف ًذٍكًر رىبّْي(  كقاؿ الزمخشرم : ))فإف قمتى ما معنى )أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى
قمتي : مضمَّف معنى فعؿ يتعدَّل بػ)عف( كأنَّو قاؿ : أنبتي حيبَّ الخير عف 

ٌب الخير مجزينا ، أك مغن ينا عف ذكر ربي ، كذكر ذكر ربي ، أك : جعمتي حي
( بمعنى : لزمتي ، مف قكلو :  أبك الفتح اليمداني في كتاب التبياف أفَّ )أىٍحبىٍبتي

كقاؿ أبك  (ٕ)مثؿي بعير السُّكء إذ أحبَّا ، كليس بذاؾ ، كالخير : الماؿ((
ٍيًر( منصكب لكجييف ، أحدىما : أف يككف  البركات بف األنبارم : )))حيبَّ اٍلخى

 ، ألفَّ المعنى : أنَّو آثر حبَّ الخير ، ال أنَّو أحبَّ حبِّا . منصكبنا بو
كالثاني : أفَّ يككف منصكبنا عمى المصدر ، ككضع )حٌب( كىك اسـ 

ٍيًر( ىك  (ٖ)مكضع اإلحباب(( كقاؿ العكبرم : ))قكلو تعالى : )حيبَّ اٍلخى
حباب ، مفعكؿ أحببتي ؛ ألفَّ معنى أحببتي : آثرتي ؛ ألفَّ مصدر أحببتي اإل

كيجكز أف يككف مصدرنا محذكؼ الزيادة ، كقاؿ أبك عمي : أحببتي بمعنى 
ٍيًر( مفعكؿ لو مضاؼ  جمستي ، مف إحباب البعير ، كىك برككو ، ك)حيبَّ اٍلخى

 (ٗ) إلى المفعكؿ((
ٍيًر( فيو أكجو :   كفاؿ الحمبي : ))قكلو : )حيبَّ اٍلخى

رتي ، ك)عىٍف( عمى ىذا أحدىا : ىك مفعكؿ أحببتي ، ألنَّو بمعنى آث
 بمعنى )عمى( أم : عمى ذكر ربي 

( مصدر عمى حذؼ الزكا  د ئالثاني : أفَّ )حيبَّ
                                                 

 ٕٖٔ( ينظر : إعراب القرآف لمنحاس ص  ُ)

 ٖٗ/ْ( الكشاؼ  ِ)

 ُّٓ/ِ( البياف في غريب إعراب القرآف  ّ)

 ّٔٓ/ِ( التبياف في إعراب القرآف  ْ)
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 الثالث : أنَّو مصدر تشبييي ، أم : حبِّا مثؿ حٌب الخير .
 الرابع : أنَّو قيؿ : أنَّو ضيمّْف معنى أنبتي ، فمذلؾ تعدل بػ)عف( .

( بمعنى لزمتي    الخامس : أفَّ )أىٍحبىٍبتي
( مف أحبَّ البعير إذا سقط كبرؾ مف اإلعياء ،  السادس : أفَّ )أىٍحبىٍبتي

ٍيًر( مفعكالن   (ٔ) مف أجمو((كالمعنى : قعدتي عف ذكر ربي ، فيككف )حيبَّ اٍلخى
كقاؿ الكفكم : ))كأحببتي عميو ، بمعنى : آثرتي عميو ، ىذا ىك األصؿ ، 
بّْي( لمَّا أنيب مناب  ٍيًر عىف ًذٍكًر رى لكف في قكلو تعالى : )أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى

( عدّْم تعديتو(( ( محذكفنا  (ٕ))أنبتي كجاز أف ))يككف مفعكؿ )أىٍحبىٍبتي
كجعؿ ...  ميَّ حبِّا مثؿ حٌب الخيركالتقدير : أحببتي الصافنات أك عرضيا ع

ٍيًر( مفعكالن   ألجمو ، أم : تقاعدتي كاحتبستي عف ذكر ربي بعضيـ )حيبَّ اٍلخى
 (ٖ) لحٌب الخير((

( معنى عكَّضتي ، فعدّْم  كقاؿ ابف عاشكر : ))كضمَّف )أىٍحبىٍبتي
بّْي( بػ)عف( في قكلو : )عىف ًذٍكًر رى

فصار المعنى : أحببتي الخير حبَّا  
( عمى معناه عمى الرغـ  (ٗ) جاكزتي ذكر ربي((ف كابف عاشكر أبقى )أىٍحبىٍبتي

 مف التضميف الذم ذكره
يتبيَّف مما تقدـ ذكره أفَّ أحبَّ في األصؿ فعؿ يتعدَّل بنفسو إلى  

ٍيًر عىف ًذٍكًر  ( في قكلو تعالى : )أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى مفعكؿ ، كلككف )أىٍحبىٍبتي
بّْي( لـ يرد متع ( رى دّْينا فقد ذكر، كما رأيت ، أىؿ التفسير لػداللة )أىٍحبىٍبتي
 األقكاؿ اآلتية :

                                                 

 ِٔٓ/ٕكينظر : البحر المحيط ألبي حياف األندلسي  ّٕٔ/ٗ( الدر المصكف  ُ)

 ْٔ( الكميات لمكفكم ص  ِ)

 ُْٖ/ُِ( ركح المعاني  ّ)

 ُِٓ/ِّ( التحرير كالتنكير  ْ)
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( معنى : آثرتي ، كتضميف )عف( معنى )عمى( -ُ  تضميف )أىٍحبىٍبتي
ألفَّ آثرتي تتعدل إلى مفعكليا بػ)عمى( ، كالتقدير : آثرتي حبَّ الخير عمى 

 ذكر ربي ؟
( معنى : أنبتي ؛ -ِ  ألفَّ أنبتي يتعدل إلى مفعكلو تضميف )أىٍحبىٍبتي

 بػ)عف( كالتقدير : أنبتي حبَّ الخير عف ذكر ربي .
ا -ّ  ( معنى عكَّضتي ؛ ألفَّ عكَّضتي يتعدل أيضن تضميف )أىٍحبىٍبتي

 إلى مفعكلو بػ)عف( .
( عمى معناه عمى أفَّ مفعكلو محذكؼ ، كالتقدير :  -ْ  إبقاء )أىٍحبىٍبتي

 أحببتي الخيؿ ، حبَّ الخير  
ٍيًر( مصدر -ٓ  ( عمى معناه ، عمى أفَّ )حيبَّ اٍلخى إبقاء )أىٍحبىٍبتي

 تشبييي ، كالتقدير : أحببتي حبِّا مثؿ حٌب الخير .
( معنى لزمتي كالتقدير : لزمتي مكاني عف ذكر -ٔ  تضميف )أىٍحبىٍبتي

 ربي 
( معنى قعدتي ، كالتقدير : قعدتي عف ذكر ربي -ٕ   تضميف )أىٍحبىٍبتي
( معنى احتبستي ، تضميف)-ٖ  كالتقدير : احتبستي عف ذكر أىٍحبىٍبتي

  ربي 
، كالتضميف ؿ المذككرة مبنية أكثرىا كمختمقة بطريقة التضميف ااألقك 

ىك جعؿ المفظ بمعنى لفظ آخر غير مذككر ، بؿ ييقىدىر مف أجؿ حؿ مشكمة 
( كىي ىنا مشكمتاف ، األكلى : عدـ تعدم (ٔ)تركيبية كاألصؿ أنَّو )أىٍحبىٍبتي

يتعدَّل إلى مفعكؿ ، كالثانية : تعديو إلى ما بعده بػ)عف( كمف أجؿ حؿّْ 
( بمعنى أم فعؿ آخر غير متعدٍّ ، أك يتعدَّل ىاتيف المشكمتيف جعمكا  )أىٍحبىٍبتي

                                                 

افض كالتضػميف مػف بػدع النحػاة كالمفسػريف ، ( ينظر : كتابي : النصب عمػى نػزع الخػ ُ)
 ككتابي : ظفَّ كأخكاتيا كالتضميف في القرآف الكريـ 
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ف خالؼ داللة  إلى مفعكلو بػ)عف( أك بػ)عمى( عمى أف يككف مما أفاد كا 
( كالمعنى المراد ،  : أنَّيـ لـ يكف يعنييـ المعنى ، فميكف ما يكف أم )أىٍحبىٍبتي

ليـ مشكمة تعديو لما بعده بػ)عف( أك لزكمو كعدـ تعديو ،  بشرط أف يحؿٌ 
( في األقكاؿ الثبلثة األكلى ، كىذا ما فعمكه  معنى : مف تضميف )أىٍحبىٍبتي

يو إلى ما بعده بػ)عف( كا بذلؾ مشكمة تعدٌ آثرتي ، كأنبت ، كعكَّضتي ؛ ليحمٌ 
ىذه التضمينات الثبلثة جميعيا مخالفة لممعنى المراد ؛ ألفَّ سميماف عميو ك 

السبلـ ما أراد أف يذكر أفَّ حبَّو لمخير المتمثؿ بالخيؿ أفضؿ عنده مف ذكر 
ا ، بؿ أراد أفَّ ىذا الحٌب أشغمو حتى جعمو ينسى أف يصمي العصر ، كىذا 

ا في األقك  السادس ، كالسابع ، كالثامف ،  ؿ الثبلثة األخيرة :اما فعمكه أيضن
(مف تضميف  كا بذلؾ معنى : لزمتي ، أك قعدتي ، أك احتبستي ؛ ليحمٌ  )أىٍحبىٍبتي

ا مخالفة لممعنى  مشكمة لزكمو كعدـ تعديو ، كىذه األقكاؿ الثبلثة ىي أيضن
أف يمـز مكانو ، أك يقعد ، أك المراد ، بؿ ال تميؽ بالنبي سميماف عميو السبلـ 

 ذكر ا  يحتبس عف
كالدامغاني جعؿ أحببتي بمعنى آثرتي كىذا الكجو كما رأيت ىك كاحد 
مف ثمانية أقكاؿ ، فيككف عدـ اإلشارة إلييا خيانة عممية في تفسير كتاب ا 
( بمعنى آثرتي ، تحريؼ لداللة المفظ القرآني ؛ ألفَّ األحؽ  ، كجعؿ )أىٍحبىٍبتي

( يعني الحبٌ  بعينو مف ثبلثة جكانب : الجانب األكؿ :  كاألكلى جعؿ )أىٍحبىٍبتي
أنَّو قيؿ بيذا المعنى في قكليف : الرابع ، كالخامس ، كالجاب الثاني : أفَّ 
إبقاء المفظ عمى بابو كمعناه ، أحؽ كأكلى مف جعمو بمعنى لفظ آخر ، 
( يعني الحٌب بعينو ، ىك المراد ، ألنَّو  ٍعؿى )أىٍحبىٍبتي كالجانب الثالث : أفَّ جى
نَّما حٌبو الشديد لمجياد  أراد أفَّ الذم شغمو عف ذكر ا ليس حٌبو لمدنيا ، كا 
في سبيؿ ا ، فاتجو ىذا الحب لمخيؿ ؛ ألنَّيا أداة ككسيمة لتحقيؽ ىذا 

 الجياد 
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جعؿى الحيرم عدـ تحٌرم الصكاب كالدٌقة في التفسير : الخامسة : 
ييًحبُّكفى أىف الحٌب في الكجو الثالث بمعنى اإلعجاب في قكل و تعالى : )كَّ

ـٍ يىٍفعىميكٍا( قاؿ ابف فارس : ))العيف كالجيـ كالباء أصبلف  ا لى ييٍحمىديكٍا ًبمى
صحيحاف ، يدؿُّ أحدىما عمى ًكٍبر كاستكبار لمشيء ، كاآلخر ًخمقة مف ًخمىؽ 
الحيكاف ، فاألكؿ : العيٍجبي ، كىك أف يتكبَّر اإلنساف في نفسو ، تقكؿ: ىك 

قاؿ  (ٕ) ))كيقاؿ لمف يركقو نفسو ، فبلف معجب بنفسو(((ٔ)به بنفسو((ميٍعجى 
ـٍ يىٍفعىميكٍا( ستة  ا لى ييًحبُّكفى أىف ييٍحمىديكٍا ًبمى ابف الجكزم : ))كفي قكلو تعالى : )كَّ

 أقكاؿ : 
كا أف ييحمدكا عمى إجابة النبي صمى ا عميو كسمَّـ عف أحدىا : أحبٌ 

 أجابكه ،شيء سأليـ عنو ، كما 
 كالثاني : أحبكا أف يقكؿ الناس : ىـ عمماء ، كليسكا كذلؾ .

الثالث  : أحبكا أف ييحمدكا بما لـ يفعمكا مف الصبلة ، كالصياـ ، 
 ؿ الثبلثة عف ابف عباس .اكىذه األقك 

الرابع : أحبكا أف ييحمدكا عمى قكليـ : نحف عمى ديف إبراىيـ ، 
 .كليسكا عميو ، قالو سعيد بف جبير 

الخامس : أحبكا أف ييحمدكا عمى قكليـ : إنا راضكف بما جاء بو 
النبي صمى ا عميو كسمـ ، كليسكا كذلؾ ، قالو قتادة ، كىذه أقكاؿ مف 

 فاؿ : ىـ الييكد .

                                                 

  ْٓٔ( مقاييس المغة ص  ُ)

  ّّْ( المفردات لمراغب ص  ِ)
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السادس : أنَّيـ كانكا يحمفكف لممسمميف ، إذا نيًصركا : إنَّا قد سيًررنا 
لخدرم ، كىك قكؿ مف قاؿ : ىـ بنصركـ ، كليسكا كذلؾ ، قالو أبك سعيد ا

  (ٔ)المنافقكف((
فيذه ىي أقكاؿ المفسريف في معنى اآلية ، لـ تجد مف بينيا جعؿ 
الحب بمعنى العجب ، بؿ لـ أجد القكؿ بيذا الكجو في أٌم كتاب مف كتب 
التفسير ، بؿ حتى لك أجازكا ىذا المعنى لكاف التقدير : إنَّيـ يحبكف أف 

 بقى الحب عمى بابو كداللتو .  يعجب الناس بيـ ، في
فالمكضع مكضع الحٌب ال مكضع العجب حتى إنَّو ال يستساغ أف 
تككف اآلية بالتقدير الذم يكجبو الكجو الذم قاؿ بو الحيرم ، فبل يستساغ أف 
ـٍ يىٍفعىميكٍا( بتقدير : كييعجبكف أف  ا لى ييًحبُّكفى أىف ييٍحمىديكٍا ًبمى يككف قكلو تعالى : )كَّ

( يعني الحٌب بعينو ، كجعمو ييحم ييًحبُّكفى دكا بما لـ يفعمكا ، فقكلو تعالى )كَّ
 بمعنى : كييعجبكف ، ىك التحريؼ بعينو . 

كجعؿ الحيرم الحٌب بمعنى الماؿ في الكجو الخامس في قكلو 
بّْي( ككيؼ يصح ىذا الكجو  ٍيًر عىف ًذٍكًر رى تعالى : )فىقىاؿى ًإنّْي أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى

! ألنَّو ال يصح تقديره ، فميس مستساغنا أف يككف المعنى : إنّْي أحببتي ماؿ ؟
الخير ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر ىذا الكجو ، كبيف معنى 
الحب كالماؿ فرؽ ظاىر ، فجعمو بمعناه تحريؼ ظاىر ، كيبدك أفَّ الحيرم 

اؿ جاز أف يككف لشدة كلعو باختبلؽ الكجكه كقع في غمط ظاىر ؛ ألفَّ الم
كجينا لمخير ال لمحٌب ، كىذا ىك الذم جاء في كتب التفسير ، قاؿ الزجاج 
بّْي(  ٍيًر عىف ًذٍكًر رى في تفسير قكلو تعالى  : )))فىقىاؿى ًإنّْي أىٍحبىٍبتي حيبَّ اٍلخى
الخير ىينا الخيؿ ، كالنبي صمى ا عميو كسمـ سٌمى زيد الخيؿ زيد الخير ، 

ي نَّما سيمّْ ت الخيؿ الخير ؛ ألفَّ الخير معقكد بنكاصي الخيؿ ، كذا في كا 

                                                 

 ُْٕ-ُْٔ/ُ( زاد المسير  ُ)
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الحديث ، ككانت ىذه الخيؿ كردت عمى سميماف مف غنيمة جيش كاف لو ، 
))كذكر (ٔ)فتشاغؿ باعتراضيا إلى أف غابت الشمس ، كفاتتو صبلة العصر((

غير كاحد مف السمؼ كالمفسريف أنَّو اشتغؿ بعرضيا حتى فات كقت صبلة 
كالذم يقطع بو أنَّو لـ يتركيا عمدنا ، بؿ نسياننا ، كما شيغؿ النبي  العصر ،

يكـ الخندؽ عف صبلة العصر حتى صبلىا بعد المغرب ، كذلؾ ثابت في 
))كالمعنى : أحببتي الخير حبِّا فجاكزتي ذكر ربي ، كالمراد  (ٕ)الصحيحيف(( 

يا في المساء بذكر الربى الصبلة ، فمعميا صبلة كاف رتبيا لنفسو كاف يصمي
صبلة مفركضة في شريعة مكسى  قبؿ الغركب ؛ ألفَّ كقت العشي ليست فيو

 (ٖ) المغرب(( إالٌ 
جعؿ الحيرم الحٌب في الكجو السادس بمعنى الشيكة ، في قكلو ك 

بًّْو(  مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا بًّْو( كقكلو تعالى : )كى مىى حي تعالى : )كىآتىى اٍلمىاؿى عى
غير الشيكة ، حتى إٌنو يقاؿ في األغمب : فبلف يحٌب الماؿ ، كال كالحبى 

مِّا(}الفجر :  بِّا جى تيًحبُّكفى اٍلمىاؿى حي يقاؿ : يشتيي الماؿ ، كما قاؿ تعالى : )كى
{ لذلؾ لـ أجد في كتب التفسير مف ذكر أفَّ الحب يعني الشيكة في قكلو َِ

بًّْو( كقاؿ ا مىى حي لراغب : ))أصؿ الشيكة نزكع النفس إلى تعالى )كىآتىى اٍلمىاؿى عى
ما تريده ، كذلؾ في الدنيا ضرباف ، صادقة ككاذبة ، فالصادقة ما يختؿُّ 
البدف مف دكنو ، كشيكة الطعاـ عند الجكع ، كالكاذبة ما ال يختؿُّ مف 

 ))كالشيكة ميؿ ًجبمّْي غير مقدكر لمبشر بخبلؼ اإلرادة(((ٗ)دكنو((

                                                 

عرابو  ُ)  ُٓٓ/ّكينظر : الكسيط لمكاحدم  ِْٖ/ْ( معاني القرآف كا 

 ْٕ/ٕبف كثير ( تفسير القرآف العظيـ ال ِ)

 ُِٓ/ِّ( التحرير كالتنكير  ّ)

كبصػائر ذكم  َِّ/ِكينظػر : عمػدة الحفػاظ  ِٕٗ( المفردات في غريب القرآف ص  ْ)
 ّٖٓ/ّالتمييز 
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قاف النفس إلى المستمذات ، كقد ))كالشٍَّيكة بالفتح (ٔ) كسككف الياء ىي تىكى
ا(( كقاؿ العسكرم في ))الفرؽ بيف المحبة كالشيكة ، (ٕ)تيطمىؽ عمى الجكع أيضن

قاف النفس كميؿ الطباع إلى المشتيى ، كليست مف قبيؿ اإلرادة  أٌف الشيكة تىكى
غض ، ة مف قبيؿ اإلرادة ، كنقيضيا البٍغضة ، كنقيض الحٌب الب، كالمحبٌ 

فالحب يعني  (ٖ) كالشيكة تتعمَّؽ بالمبلذ فقط ، كالمحبة تتعمؽ بالمبلذ كغيرىا((
الحٌب بعينو ، كالفرؽ ظاىر بينو كبيف الشيكة ، فجعمو بمعناىا تحريؼ ظاىر 
بًّْو( يعني الحٌب  مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا ، ككذلؾ الحٌب في قكلو تعالى : )كى

 اـ فتككف في حاؿ الجكع بعينو ، أمَّا شيكة الطع
ة ، كالتقدير : كآتى كجعؿ الدامغاني الحٌب في ىذا الكجو بمعنى القمٌ 

الماؿ عمى قمتو ، كيطعمكف الطعاـ عمى قمتو ، لـ أجد في كتب المغة مف 
 الدامغاني في كتب الكجكه ، ككذلؾ ة إالٌ ذكر أفَّ الحٌب قد يجيء بمعنى القمٌ 
قاؿ الزمخشرم في تفسير قكلو تعالى : لـ أجد ىذا في كتب التفسير ، 

بًّْو( مع حبّْو كالشح بو مىى حي بًّْو( )))عى مىى حي كقيؿ عمى حبّْ ...  ))كىآتىى اٍلمىاؿى عى
 (ٗ) ا ، كقيؿ : عمى حبّْ اإليتاء ، يريد أف يعطيو كىك طيّْب بإعطائو((

بًّْو( عائد عمى )الماؿ( فالمصدر  كقاؿ ابف عطية : ))كالضمير في )حي
كيحتمؿ أف يعكد الضمير عمى اإليتاء ، أم : في ...  مضاؼ إلى المفعكؿ

بّْبى إلييـ ، كيحتمؿ أف يعكد  كقت حاجة مف الناس كفاقة ، فإيتاء الماؿ حي
عمى اسـ ا تعالى مف قكلو : )مىٍف آمىفى باً( أم : مف تصدؽ محبَّة في ا  

لمستكف في )آتىى( أم : تعالى كطاعتو ، كيحتمؿ أف يعكد عمى الضمير ا
                                                 

 ِٔ( الكميات لمكفكم ص  ُ)

 ِْٓ/ِ( كشاؼ اصطبلحات الفنكف  ِ)

 ُّٗ( الفركؽ المغكية ص  ّ)

 ُِٕ-ُِٔ/ُ( الكشاؼ  ْ)
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كقاؿ الحمبي : ))قكلو  (ٔ) عمى حبّْو الماؿ ، فالمصدر مضاؼ إلى الفاعؿ((
بًّْو( في محٌؿ نصب عمى الحاؿ ، العامؿ فيو )آتىى( أم : في حاؿ  مىى حي )عى

))   (ٕ) محبَّتو لو كاختياره ، كالحبي مصدر حببتي لغة في أحببتي
ا في تفسير قكلو تع مىى كىذا ما جاء أيضن ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا الى : )كى

بًّْو( يحتمؿ أف يعكد الضمير  مىى حي بًّْو( قاؿ ابف عطية : ))كقكلو تعالى : )عى حي
عمى الطعاـ ، أم : ىك محبكب لمفاقة كالحاجة ، كىذا قكؿ ابف عباس 
كمجاىد ، كيحتمؿ أف يعكد عمى ا تعالى ، أم : لكجيو كابتغاء 

سيف بف الفضؿ : الضمير عائد عمى اإلطعاـ : أم : كقاؿ الح...  مرضاتو
كقاؿ الحمبي : ))قكلو  (ٖ)ؼ((محبيف في فعميـ ذلؾ ، ال رياء فيو كال تكمٌ 

مَّا مف  بًّْو( حاؿ ، إمَّا مف الطعاـ ، كائنيف عمى حبّْيـ الطعاـ ، كا  مىى حي )عى
بًّْو(  تعالى ، أم : عمى حبّْ ا ، ك  عمى الفاعؿ ، كالضمير في )حي

 (ٗ)التقديريف فيك مصدر مضاؼ لممفعكؿ((
بًّْو(:  فالحبي في قكلو تعالى مىى حي :  كقكلو تعالى )كىآتىى اٍلمىاؿى عى

بًّْو( يعني الحٌب بعينو في المغة كالتفسير ، فجعمو  مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا )كى
كمف جية  بمعنى الشيكة أك القمة تحريؼ لداللتو لغةن كتفسيرنا ، ىذا مف جية
ة في باب أخرل فإفَّ قصر الحٌب عمى معنى الشيكة ، أك عمى معنى القمٌ 

الكجكه ، كعدـ اإلشارة إلى األقكاؿ التي ذكرىا أىؿ التفسير ييعد خيانة عممية 
 في تفسير كتاب ا ، أـ أفَّ الحيرم كالدامغاني كانا ال يعمماف بتمؾ األقكاؿ ؟

                                                 

كالػدر المصػكف  ُٓٓ/ُكينظر : زاد المسػير البػف الجػكزم  ِّْ/ُ( المحرر الكجيز  ُ)
ِ/ِْٕ-ِْٖ 

 ِْٕ/ِ( الدر المصكف  ِ)

 ُٖٔ/ٖكينظر : زاد المسير  َُْ/ٓ( المحرر الكجيز  ّ)

 َِٔ/َُ( الدر المصكف  ْ)
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الحٌب في الكجو السابع بمعنى كجعؿ الحيرم الحّب واإلرادة :  
كٍا( كقكلو تعالى : )قىٍد  اؿه ييًحبُّكفى أىف يىتىطىيَّري اإلرادة ، في قكلو تعالى : )ًفيًو ًرجى

بِّا(  شىغىفىيىا حي
كالحبي ىنا كفي كؿّْ مكضع يعني الحٌب بعينو ، قاؿ الزمخشرم في 

اؿه ييًحبُّكفى أىف يىتىطىيَّ  كٍا( ))فإف قمتى : ما معنى تفسير قكلو تعالى : )ًفيًو ًرجى ري
بَّتيف ؟ قمتي محبتيـ لمتطير أنَّيـ يؤثركنو ، كيحرصكف عميو حرص  المىحى

اىـ ، أنَّو يرضى الميحٌب لمشيء المشتيي لو عمى إيثاره ، كمحبة ا تعالى إيٌ 
عنيـ كيحسف إلييـ ، كما يفعؿ الميحٌب بمحبكبو((
كتأمَّؿ أفَّ الزمخشرم  (ٔ)

منيف تعنى المحٌبة بعينيا ، ككذلؾ جعؿ محبة ا لعباده جعؿ محٌبة المؤ 
المؤمنيف تعني المحٌبة بعينيا ، أمَّا الرضا عنيـ كاإلحساف إلييـ فيك مف 
لكاـز ىذه المحبة ، فجعؿ محبتو ليـ بمعنى رضاه عنيـ ، كما تقدـ في 

 الكجو الثاني ، ىك خمط بيف معنى الشيء كمعاني لكازمو .
))الفرؽ بيف اإلرادة كالمحبة ، أفَّ المحبة تجرم  كقاؿ العسكرم في

عمى الشيء ، كيككف المراد بو غيره ، كليس كذلؾ اإلرادة ، تقكؿ : أحببتي 
زيدنا ، كالمراد أنَّؾ تحب إكرامو كنفعو ، كال يقاؿ : أردت زيدنا ، بيذا المعنى ، 

ا المعنى ، كتقكؿ : أحبُّ ا ، أم : أحب طاعتو ، كال يقاؿ : أريده ، بيذ
ثابتيـ ، كال يقاؿ :  كتقكؿ : ا يحبي المؤمنيف ، بمعنى أنَّو يريد إكراميـ كا 
إنَّو يريدىـ بيذا المعنى ، كليذا قالكا إفَّ المحبة تككف ثكابنا ككالية ، كال تككف 
اإلرادة كذلؾ ، كلقكليـ : أحبُّ زيدنا ، مزية عمى قكليـ : أريد لو الخير ، 

                                                 

كالبحػػر المحػػيط  ْٓٓكينظػػر : مػػدارؾ التنزيػػؿ لمنسػػفي ص  َُّ-ََّ/ِ( الكشػػاؼ  ُ)
ٓ/ُِّ 
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اؿ : أريد لو الخير ، لـ يبيّْف أنَّو ال يريد لو شيئنا مف السكء، كذلؾ أنَّو إذا ق
ذا فاؿ : أحبُّو ، أ  (ٔ) ((باف أنَّو ال يريد لو سكءنا أصبلن كا 

فالفرؽ ظاىر بيف الحٌب كاإلرادة ، فجعمو بمعناىا تحريؼ ظاىر 
كما لداللة المفظ القرآني ، كلك كانكا قد أرادكا معنى اإلرادة ، ال معنى الحٌب ، 

كٍا( لقاؿ سبحانو :  اؿه ييًحبُّكفى أىف يىتىطىيَّري ادعى الحيرم في قكلو تعالى )ًفيًو ًرجى
أفَّ ا تعالى ذكره أخبرنا أنَّيـ أحٌبكا ، كلـ  و رجاؿ يريدكف أف يتطيركا ، إالٌ في

يخبرنا أنَّيـ أرادكا ، فيك سبحانو أعمـ بيـ مف الحيرم كمف كؿ أصحاب كتب 
اؿه ييًحبُّكفى أىف الكجكه ؛ كالدل يؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى في اآلية نفسيا : )ًفيًو ًرجى

( كالجزاء يككف عند ا مف جنس العمؿ ، فيـ  كٍا كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميطَّيًّْريفى يىتىطىيَّري
أحٌبكا ؛ لذلؾ أحبَّيـ ا لما أحٌبكا ، كتأمَّؿ أنَّو لك قيؿ كما زعـ الحيرم : فيو 

يتطيركا ، كا يحب المطيريف ، أما ترل أفَّ اآلية بجعؿ  رجاؿ يريدكف أف
الحٌب بمعنى اإلرادة سينسمخ منيا ببلغة معناىا كجماؿ تعبيرىا كتركيبيا ؟ 
كمما أصبح مف المؤكَّد أنو ال الحيرم كال غيره مف أصحاب كتب الكجكه 

تيـ ييٌميـ تشكيو أسمكب القرآف الكريـ ، ما داـ يحقؽ ليـ الغرض مف مصنفا
 ، كىك إظيار مقدرتيـ عمى اختبلؽ الكجكه 

بِّا( فإنّْي لـ أجد مف أحدو مف  أمَّا فيما يتعمؽ بقكلو تعالى )قىٍد شىغىفىيىا حي
أىؿ المغة ، كال مف أىؿ التفسير مف فسَّر الحٌب ىنا باإلرادة ، فقد أجمعكا 

ٍد شىغىفىيىا عمى أفَّ المراد مف الحبى ىنا الحبى بعينو ، قاؿ ابف قتيبة : )))قى 
بُّو شغافىيا ، كىك غبلؼ القمب ، كلـ يرد الغبلؼ ، إنَّما أراد  بِّا( أم : بمغ حي حي
القٍمبى ، يقاؿ : قد شغىٍفتي فبلننا : إذا أصبتى شىغافىو ، كما يقاؿ : كىبىٍدتيو : إذا 

ٍبتى كىًبدىه ، كبطىٍنتيو : إذا أصٍبتى بىٍطنىو((  كقاؿ ابف فارس : ))الشيف (ٕ) أصى

                                                 

 ُّٖ( الفركؽ المغكية ص  ُ)

 ُِٓ( تفسير غريب القرآف ص  ِ)



885 

 

كالغيف كالفاء كممة كاحدة ، كىك غبلؼ القمب ، قاؿ ا تعالى : )قىٍد شىغىفىيىا 
بِّا(}يكسؼ :  ))أم : أصاب  (ٔ) { أم : أكصؿ الحبَّ إلى شغاؼ قمبيا((َّحي

كقاؿ الزمخشرم : )))شىغىفىيىا( خرؽ حبُّو  (ٕ) شغاؼ قمبيا ، أم : باطنو((
شغاؼ قمبيا حتى كصؿ إلى الفؤاد ، كالشغاؼ حجاب القمب ، كقيؿ جمدة 

كقاؿ التبريزم : ))ك)شىغىفىيىا( أم : قد بمغ  (ٖ) رقيقة ، يقاؿ ليا : لساف القمب((
حبُّو شغافيا ، كىك غبلؼ القمب ، كأنَّو خرؽ شغافىيا فأصاب القمب ، يقاؿ : 

غفتي فبلننا ، إذا أصبتي شغافو ، كقيؿ : الشغاؼ : سكيداء القمب ، كقيؿ ش
كعف ابف عباس ...  ))كقيؿ : دخؿ حبُّو في شغافيا(ٗ)عظـ الصؽ بالقمب((

، قاؿ : دخؿ تحت شغافيا ، كقاؿ الحسف : الشغؼ باطف القمب ، السدم 
كسط كأبك عبيد : شغاؼ القمب : غبلفو ، كىك جمدة عميو ، كقيؿ : ىك 

ؿ متقارب ، كالمعنى : كصؿ حبو إلى شغافيا االقمب ، كالمعنى في ىذه األقك 
كجاء في المساف : ))كشغفو الحبُّ يشغفو شٍغفنا كشغىفنا :  (٘) فغمب عميو((

قاؿ : دخؿ حبُّو تحت الشغاؼ ...  كصؿ إلى شغاؼ قمبو ، كقرأ ابف عباس
ؼ القمب ، كقيؿ : ىك قيؿ : الشغاؼ غبل...  ، كقيؿ : غشَّى الحبُّ قمبيا

يداء القمب(( حبَّة القمب ، كىك سيكى
(ٙ)     

بِّا( لكف كثيرنا ما تجد  فيذا ىك معنى قكلو تعالى : )قىٍد شىغىفىيىا حي
حدىـ أصحاب كتب الكجكه يكغمكف في البعد عف داللة المفظ حتى تجد أ

                                                 

 ُْٓ( مقاييس المغة ص  ُ)

 ِِٕ( المفردات لمراغب ص  ِ)

  ْْْ/ِ( الكشاؼ  ّ)

  ْٕ( الممخص في إعراب القرآف ص  ْ)

 ُِٖ/ٗ( الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ٓ)

 ٗٗ-ٖٗ/ٖ( لساف العرب  ٔ)
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محيرم عمـ بالمغة كالتفسير ، فكيؼ تسنَّى ل يقكؿ ما ال يقكلو مف لو أقؿٌ 
ككيؼ استساغ لو أف يجعؿ الحٌب بمعنى اإلرادة في قكلو تعالى في سكرة 
بِّا( كيؼ يصح أف يككف المعنى : قد شغفيا إرادة ، يا  يكسؼ :  )قىٍد شىغىفىيىا حي

 يا ىذا اإلبؿ تكرد سبحاف ا ما ىذا ؟ ! ما ىكذا 
ستة ذكر الحيرم كالدامغاني لمسٍكر في القرآف الكريـ السُّْكر : -٘

 أكجو :

ٍت ،  الكجو األكؿ : أخذ األبصار كقكلو تعالى : )لىقىاليكٍا ًإنَّمىا سيكّْرى
(}الحجر :  كفى نىا بىٍؿ نىٍحفي قىٍكـه مٍَّسحيكري اري  { ُٓأىٍبصى

الكجو الثاني : الجيالة ، كما قاؿ الحيرم ، أك الغفمة كما قاؿ 
ـٍ لىفً  (}الحجر : الدامغاني ، كقكلو تعالى : )لىعىٍمريؾى ًإنَّيي ـٍ يىٍعمىييكفى ًتًي  {ِٕي سىٍكرى

ًمف ثىمىرىاًت  الكجو الثالث : الخمر ، أك الطعـ ، كقكلو تعالى : )كى
سىننا(}النحؿ :  ًرٍزقنا حى   {ٕٔالنًَّخيًؿ كىاألىٍعنىاًب تىتًَّخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كى

الكجو الرابع : التساكية ، كما قاؿ الحيرم ، أك الحيرة ، كا قاؿ 
لىًكفَّ عىذىابى الدا مىا ىيـ ًبسيكىارىل كى تىرىل النَّاسى سيكىارىل كى مغاني ، كقكلو تعالى : )كى

 { ِالمًَّو شىًديده(}الحج : 
اءٍت  الكجو الخامس : النزع عند المكت بالحؽ ، كقكلو تعالى : )كىجى

ؽّْ(}ؽ :  ٍكًت ًباٍلحى  {  ُٗسىٍكرىةي اٍلمى
العقؿ ، كىك السكر الكجو السادس : ))السكر : الغطاء عمى 

بيكٍا الصَّبلىةى كىأىنتيـٍ سيكىارىل  المعركؼ ، كقكلو تعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا الى تىٍقرى
(}النساء :  ا تىقيكليكفى تَّىى تىٍعمىميكٍا مى  (ُ) { يعني : نشاكل مف الشرابّْحى

كقاؿ ابف فارس : (ُ)قاؿ الخميؿ : ))السٍُّكر : نقيض الصحك((
يرة ، مف ذلؾ السكر مف )) السيف كالكاؼ كالراء : أصؿ كاحد يدؿُّ عمى حى

                                                 

(
ٔ

-2ٕٕٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍةذاِغأٟ ص  ٕ٘٘-ٗ٘ٔ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

ٕ2ٖ 
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نىا َََالشراب اري كالتسكير : التحيير في قكلو تعالى : )لىقىاليكٍا ًإنَّمىا سيكّْرىٍت أىٍبصى
(}الحجر :  كفى { كالسٍَّكر : حبس الماء ، كالماء : إذا ُٓبىٍؿ نىٍحفي قىٍكـه مٍَّسحيكري

كىري : الشراب((كالسَّ َََسيًكرى تحيَّر
كقاؿ الراغب : ))السٍُّكر : حالة تعرض  (ِ)

بيف المرء كعقمو ، كأكثر ما يستعمؿ ذلؾ في الشراب ، كقد يعترم مف 
 (ّ) الغضب كالعشؽ((

 جعؿ الحيرم كالدامغاني السكر في الكجو األكؿ بمعنى أخذ األبصار
نىا بىٍؿ نىٍحفي في قكلو تعالى : )لىقىاليكٍا ًإنَّمى ،  المقصكد بو السحر،  اري ا سيكّْرىٍت أىٍبصى

(}الحجر :  كفى  { ُٓقىٍكـه مٍَّسحيكري
كجعؿ الحيرم السكر بمعنى الجيالة ، كجعمو الدامغاني بمعنى الغفمة 
ـٍ  ًتًي ـٍ لىًفي سىٍكرى ، كما جاء في الكجو الثاني في قكلو تعالى : )لىعىٍمريؾى ًإنَّيي

( كجعمو بعض أىؿ التفسير بم عنى الغكاية : ))أم : في غكايتيـ التي يىٍعمىييكفى
    (ْ) أذىبت عقكليـ كتمييزىـ بيف الخطأ الذم ىـ عميو كبيف الصكاب((

كجعؿ الحيرم السكر في الكجو الرابع بمعنى التساكية ، في قكلو 
لىًكفَّ عىذىابى المًَّو شىًديده( كل مىا ىيـ ًبسيكىارىل كى تىرىل النَّاسى سيكىارىل كى ـ تعالى :  )كى

أجد ىذا المصطمح في كتب المغة فضبلن عف كتب التفسير ، ككثيرنا ما يذكىر 
الحيرم نحك ىذا الكجو الذم لـ ييفيـ المقصكد منو ، كالمحقؽ ال يكضح 
المراد ، كال يعمّْؽ ، كلعمَّو يعني تساكم الناس بيذا اليكؿ كالعذاب يكـ القيامة  

أذىبى عقكليـ ، كطيَّر  جاء في التفسير : ))فخكؼ عذاب ا ىك الذم

                                                                                                                

(
ٔ

 ٖ٘ٗ( اٌع١ٓ ص 

(
ٕ

 ٖ٘ٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 ٕٗٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 2٘٘( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 
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تمييزىـ كردَّىـ في نحك حاؿ مىف يذىب السكر بعقمو كتمييزه ، كعف الحسف : 
  (ُ) كترل الناس سكارل مف الخكؼ ، كما ىـ بسكارل مف الشراب((

كجعؿ الدامغاني السكر في الكجو الخامس بمعنى النزع عند المكت 
اءٍت سىٍكرىةي اٍلمىٍكًت  ؽّْ( كالمعنى أفَّ شدة المكت في قكلو تعالى : )كىجى ًباٍلحى
( فيككف المكت سبب السكر ، ِأحدثت السكر باإلنساف ، كأذىبت عقمو )

 كالسكرة مسبَّبة عنو  
السٍُّكر معركؼ ، كمف المعركؼ كالمشيكر أٌنو حالة تصيب اإلنساف 
مف شرب الخمر ، كجاز التعبير بالسكر عف الحاالت المشابية ليا التي ال 

يا الشراب المذككر بؿ أسباب أخرل ، فالسكر كاحد لكف أسبابو يككف سبب
متعددة كمختمفة ، كاألكجو المذككرة الستة : أخذ األبصار كالمقصكد بو 
السحر ، كما جاء في الكجو األكؿ ، كالجيالة ، أك الغفمة ، أك الغكاية ، كما 

الث ، جاء في الكجو الثاني ، كالخمر أك الطعـ ، كما جاء في الكجو الث
كأىكاؿ يكـ القيامة ، كما جاء في الكجو الرابع ، كشدة المكت ، كما جاء في 
الكجو الخامس ، كالغطاء عمى العقؿ ، كما جاء في الكجو السادس ، ىذه 
األكجو ال تعني السكر بؿ تعني أسبابو ، كالسكر ىك المسبَّب عنيا ، 

  اني أسبابو .  كالتحريؼ الحاصؿ ىك عدـ  جعؿ المسبَّب بمعناه بؿ بمع
 قاؿ الحيرم : ))باب السكينة عمى كجييف : السكينة : -ٙ

أحدىما : الطمأنينة ، كقكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم أىنزىؿى السًَّكينىةى ًفي 
(}الفتح :  ـٍ اًنًي ٍؤًمًنيفى ًليىٍزدىاديكا ًإيمىاننا مَّعى ًإيمى { كقكلو تعالى : )فىأىنزىؿى ْقيميكًب اٍلمي
(}الفتح :  ٍؤًمًنيفى مىى اٍلمي مىى رىسيكًلًو كىعى عالى : )فىأىنزىؿى { كقكلو تِٔالمَّوي سىًكينىتىوي عى
ٍكىىا(}التكبة :  ـٍ تىرى نيكدو لَّ مىٍيًو كىأىيَّدىهي ًبجي  { َْالٌموي سىًكينىتىوي عى

                                                 

(
ٔ

 2ٖٓ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٕ

 ٕٙٔٔ( ِذاسن ٌذٕض٠ً ص 
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ـي التَّابيكتي ًفيًو  ٍمًكًو أىف يىٍأًتيىكي الثاني : الثبات ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ آيىةى مي
(}البقرة :  ـٍ بّْكي نة ريح ىفافة { قاؿ عمي بف أبي طالب : السكيِْٖسىًكينىةه مّْف رَّ

 (ُ)ليا رأساف ، ككجو ككجو اإلنساف((
كقاؿ الدامغاني : ))تفسير السكينة عمى كجييف : الطمأنينة ، كشيء 

 كرأس الير لو جناحاف : 
فكجو منيما : السكينة : الطمأنينة ، قكلو تعالى : )فىأىنزىؿى الٌموي 

: )فىأىنزىؿى المَّوي سىًكينىتىوي { يعني : طمأنينتو ، ككقكلو تعالى َْسىًكينىتىوي(}التكبة : 
(}الفتح :  ٍؤًمًنيفى مىى اٍلمي مىى رىسيكًلًو كىعى  {ِٔعى

الكجو الثاني : السكينة يعني : شيئنا كرأس اليرّْ لو جناحاف ، قكلو 
(}البقرة :  ـٍ بّْكي ـي التَّابيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّ ٍمًكًو أىف يىٍأًتيىكي تعالى : )ًإفَّ آيىةى مي

ِْٖ)})(ِ) 
قاؿ الراغب : ))السككف : ثبكت الشيء بعد تحرؾ ، كيستعمؿ في 

كقاؿ : ))الطمأنينة كاالطمئناف : السككف  (ّ)االستيطاف ، نحك : سكف فبلف((
ًلتىٍطمىًئفَّ قيميكبي  ا النٍَّصري ًإالٌ بعد االنزعاج ، قاؿ تعالى : )كى مى ًمٍف ًعنًد الٌمًو  كيـ ًبًو كى

{) ًكيـً لىًكٍف ًليىٍطمىًئفَّ ُِٔآؿ عمراف : اٍلعىًزيًز اٍلحى { كقاؿ تعالى : )كى
تىٍطمىًئفُّ قيميكبيييـ ًبًذٍكًر الٌمًو أىالى َِٔقىٍمًبي(}البقرة :  { كقاؿ تعالى : )الًَّذيفى آمىنيكٍا كى

(}الرعد :  ًئفُّ اٍلقيميكبي قىٍمبيوي ميٍطمىًئفّّ ًِٖبًذٍكًر الٌمًو تىٍطمى { كقاؿ تعالى : )كى
ٍأنىنتيـٍ فىأىًقيميكٍا الصَّبلىةى ًإفَّ َُٔ(}النحؿ : ًباإًليمىافً  { كقاؿ تعالى : )فىًإذىا اٍطمى

مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًكتىابنا مٍَّكقيكتنا(}النساء :    (ْ){((َُّالصَّبلىةى كىانىٍت عى
 الكجياف المذككراف مختمقاف بطريقتيف :

                                                 

(
ٔ

 2ٕٗ-2ٕٗ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

 24ٕ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٖ

 ٕٗٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

 4ٖٔاٌّفشداح ص ( 
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 :  األكلى : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو
السكينة في الكجو جعؿ الحيرم كالدامغاني  والطم نينة :السكينة 

ح أىؿ المغة ، األكؿ بمعنى الطمأنينة  ف لـ يكضّْ كالسكينة غير الطمأنينة ، كا 
كالتفسير الفرؽ بينيما ، كادعكا أنَّيما بمعنى كاحد ، كالدليؿ عمى ذلؾ 

في  اختبلؼ استعماؿ جذرييما في المغة كالقرآف الكريـ ، فالسككف استعمؿ
: سكنًت   في اإلنساف ، فيقاؿ مثبلن كغيره ، كالطمأنة لـ تستعمؿ إالٌ اإلنساف 

الريحي ، كال يقاؿ : اطمأنًَّت الريحي ، قاؿ تعالى : )ًإف يىشىٍأ ييٍسًكًف الرّْيحى فىيىٍظمىٍمفى 
مىى ظىٍيًرًه(}الشكرل :  كىاًكدى عى { كال يصحُّ أف يقاؿ : إف يشٍأ يطمئف الريح ، ّّرى

أ استعماؿ السككف مف دكف الطمأنة في االستيطاف ، فيقاؿ : كمف  ذلؾ أيضن
كمف ذلؾ قكلو تعالى : )ًإنّْي أىٍسكىنتي (ُ)))سكف فبلف كذا ، أم : استكطنو((

(}إبراىيـ :  ٍرعو ٍيًر ًذم زى يًَّتي ًبكىادو غى                                               {                                                                ًّٕمف ذيرّْ
فالسكينة تعني اليدكء بعد عدـ اليدكء ، كاستعمالو في األمف بعد 
وي  رىهي الٌموي ًإٍذ أىٍخرىجى كهي فىقىٍد نىصى ري فقدانو ، كىذا كاضح في قكلو تعالى : )ًإالَّ تىنصي

ا ًفي الٍ  كٍا ثىاًنيى اٍثنىٍيًف ًإٍذ ىيمى ٍف ًإفَّ الٌموى الًَّذيفى كىفىري اًحًبًو الى تىٍحزى غىاًر ًإٍذ يىقيكؿي ًلصى
كٍا  عىؿى كىًممىةى الًَّذيفى كىفىري ٍكىىا كىجى ـٍ تىرى نيكدو لَّ مىٍيًو كىأىيَّدىهي ًبجي مىعىنىا فىأىنزىؿى الٌموي سىًكينىتىوي عى

ًكيـه(}التكية كىًممىةي الٌمًو ًىيى اٍلعيٍميىا كىالٌموي عىًزيزه حى { قاؿ العسكرم : َْ:  السٍُّفمىى كى
))السكينة مفارقة االضطراب عند الغضب كالخكؼ ، كأكثر ما جاء في 

مىٍيًو(}التكبة :  { كقاؿ َْالخكؼ ، أال ترل قكلو تعالى : )فىأىنزىؿى الٌموي سىًكينىتىوي عى
(}الفتح :  ٍؤًمًنيفى مىى اٍلمي مىى رىسيكًلًو كىعى   (ِ){((ِٔتعالى : )فىأىنزىؿى المَّوي سىًكينىتىوي عى

أمَّا الطمأنينة فتعني االستقرار بعد عدـ االستقرار ، كاالستقرار 
بالرجكع إلى الكطف بعد السفر كعذابو الجسدم كالنفسي ، كقكلو تعالى : 
ٍؤًمًنيفى ًكتىابنا  مىى اٍلمي ٍأنىنتيـٍ فىأىًقيميكٍا الصَّبلىةى ًإفَّ الصَّبلىةى كىانىٍت عى )فىًإذىا اٍطمى

                                                 

(
ٔ

 ٕٗٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 2ٕٕ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج 
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ٍأنىنتيـٍ فىأىًقيميكٍا َُّلنساء : مٍَّكقيكتنا(}ا { قاؿ الطبرم : ))كأمَّا قكلو )فىًإذىا اٍطمى
الصَّبلىةى( فإفَّ أىؿ التأكيؿ اختمفكا في تأكيمو ، قاؿ بعضيـ : معنى قكلو : 
( فإذا استقررتـ في أكطانكـ ، كأقمتـ في أمصاركـ )فىأىًقيميكٍا(  ٍأنىنتيـٍ )فىًإذىا اٍطمى

ة التي أذف لكـ بقصرىا في حاؿ خكفكـ في سفركـ يعني : فأتٌمكا الصبل
كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ : فإذا استقررتـ فأقيمكا ...كضربكـ في األرض

   (ُ) الصبلة ، أم : فأتمكا حدكدىا بأركانيا برككعيا كسجكدىا((
أك تعني االستقرار عمى اليقيف بعد الشؾ كالتردد كقكلو تعالى : 

لىًكٍف ًليىٍطمىًئفَّ قىٍمًبي(}البقرة :  تىٍطمىًئفُّ َِٔ)كى نيكٍا كى { كقكلو تعالى : )الًَّذيفى آمى
(}الرعد :  { كقكلو تعالى : ِٖقيميكبيييـ ًبًذٍكًر الٌمًو أىالى ًبًذٍكًر الٌمًو تىٍطمىًئفُّ اٍلقيميكبي

 {                                                 َُٔقىٍمبيوي ميٍطمىًئفّّ ًباإًليمىاًف(}النحؿ : )كى 
كقد جعؿ الحيرم كالدامغاني السكينة في الكجو األكؿ بمعنى 
ٍكىىا( نيكدو لَّـٍ تىرى مىٍيًو كىأىيَّدىهي ًبجي  الطمأنينة في قكلو تعالى : )فىأىنزىؿى الٌموي سىًكينىتىوي عى
ف اتحدت في المعنى العاـ تفترؽ  كالطمأنينة مرادفة لمسكينة ، كمرادفاتيا كا 
ف عف بعضيا في معانييا الخاصة ، كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ، كتكك 

منيا ال يعني السكينة بعينيا ، بؿ المعنى  جميعيا كاحدة مف حيث إفَّ كبلِّ 
عض لتقارب معانييا ؛ القريب منيا ؛ كمف حيث جكاز أف يقع بعضيا مكقع ب

لذلؾ جاز بالقدر نفسو أف تككف بمعنى مرادؼ آخر ، كىذا ما حصؿ ، فقد 
 جاء في تفسير السكينة في ىذه اآلية : ))كفي السكينة ثبلثة أقكاؿ : 

 أحدىا : أنَّيا الرحمة قالو ابف عباس .
 كالثاني : الكقار ، قالو قتادة 

 ( ِ) ف قتيبة((كالثالث : السككف كالطمأنينة ، قالو اب
                                                 

(
ٔ

 ٔٔٔ/٠ٕٕٚظش : صاد اٌّغ١ش  ٖٗٓ-ٖٖٓ/٘( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

ٚاٌمةٛي اٌثاٌةث  ٠ٚٔ2ٕٙظش : دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ الةٓ لذ١تج ص  ٕٖٖ/ٖ( صاد اٌّغ١ش 

 ٙ٘ٔ/ٓٔ٘ٛ لٛي اٌطتشٞ أ٠ًضا ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 
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كجٍعؿي السكينة بمعنى أمّْ مرادؼ كاف ، ال ييعدَّ مف التحريؼ الداللي إذا كاف 
عمى سبيؿ التفسير كاإليضاح ، كعمى أنَّو قريب مف معناىا ال مطابؽ ، أمَّا 
إذا كاف عمى سبيؿ المطابقة كالتعييف كما ىك حاصؿ في كتب الكجكه فيك 

ألفَّ جعميا بمعنى لفظ آخر عمى أنَّو يعنييا  التحريؼ بعينو ، كاليدـ بعينو ؛
 مف معناىا ، فبل يبقى منيا إالٌ  بعينيا  يعني إفراغيا مف محتكاىا ، كتجريدىا

 لفظيا ، فتعكد كجسد ببل ركح .
كجعؿ الحيرم السكينة في الكجو الثاني بمعنى الثبات في قكلو تعالى  

ـي التَّا ٍمًكًو أىف يىٍأًتيىكي ( كالثبات كالطمأنينة )ًإفَّ آيىةى مي ـٍ بّْكي بيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّ
( ُ)مرادؼ لمسكينة ، يعني أنَّو ال يعنييا بعينو ، فالثبات يعني دكاـ الشيء

كقد تقدَّـ تعريؼ السكينة بأنَّيا تعني ثباتنا بعد تحرؾ ، فبينيما ( ِ)كضد الزكاؿ
 فرؽ ، فجعميا بمعناه تحريؼ لداللتيا 

جعؿ الدامغاني السكينة الثانية : جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو : فقد  
في شاىد ىذا الكجو بمعنى شيء كاليرَّ لو رأس كجناحاف ، قاؿ الطبرم : 
))كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى السكينة ، فقاؿ بعضيـ : ىي ريح ىفافة ليا 

كقاؿ ...حافكجو ككجو اإلنساف...كقاؿ آخركف : ليا رأس كرأس اليٌرة كجنا
آخركف : بؿ ىي رأس ىٌرة...كقاؿ آخركف إنَّما ىي طست مف ذىب مف 
الجنة ، كاف ييغٌسؿ فيو قمكب األنبياء...كقاؿ آخركف : السكينة : ركح مف ا 
يتكمـ...كقاؿ آخركف : السكينة : ما يعرفكف مف اآليات فيسكنكف فيو...كقاؿ 

كينة : الكقار...كأكلى األقكاؿ آخركف السكينة : الرحمة...كقاؿ آخركف : الس
بالحؽ في معنى السكينة ما قالو عطاء بف أبي رباح مف الشيء تسكف إليو 
النفكس مف اآليات التي تعرفكنيا ، كذلؾ أفَّ السكينة في كبلـ العرب الفعيمة 
مف قكؿ القائؿ : سكف فبلف إلى كذا ككذا : إذا اطمأفَّ إليو كىدأت عنده 

                                                 

(
ٔ

 ٙٗٔ( ٠ٕظش ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

 2ٖ( ٠ٕظش : اٌّفشداح ٌٍشاغب ص 
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ننا كسكينة ، مثؿ قكلؾ : عـز فبلف ىذا األمر عزمنا نفسو ، فيك يسكف سكك 
 ( ُ)كعزيمة((

الذم أكقع أيف معنى السكينة مف معنى ىرٍّ لو جناحاف ؟! لكف 
ب بمعنى سببو ، فالسكينة و ىك أٌنو جعؿ المسبَّ القكؿ بيذا الكجفي الدامغاني 

الذم كقد أنكر أىؿ التحقيؽ الكجو  ىك المسبَّب كسببيا الكجو الذم ذكره ،
قاؿ بو الدامغاني فقد قاؿ الراغب : ))كقيؿ السكينة كالسكف كاحد ، كىك زكاؿ 
 ) ـٍ بّْكي ـي التَّابيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّ الرعب ، كعمى ىذا قكلو تعالى : )أٍف يىٍأًتيىكي

(( فما أراه قكالن  كما ذيًكر أنَّو شيء رأسو كرأس اليرّْ  كتابع الحمبي ( ِ)يصحُّ
ـي التَّابيكتي الراغب في  الردّْ عمى ىذا الكجو فقاؿ : ))كقكلو تعالى : )أٍف يىٍأًتيىكي

( طمأنينة القمب ، كقيؿ زكاؿ الرعب ، كىك األكلى ، كفي  ـٍ بّْكي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّ
التفسير أقكاؿ كثيرة إنَّيا تشبو رأس ىرّْة ، كصكرة ثكر ، كأىؿ التحقيؽ ال 

  (ّ) يثبتكف ذلؾ((
ككاني : ))كأقكؿ : ىذه التفاسير المتنافضة لعميا كصمت كقاؿ الش

إلى ىؤالء األعبلـ مف كجية الييكد ، أقماىـ ا ، فجاؤكا بيذه األمكر لقصد 
التبلعب بالمسمميف رضي ا عنيـ ، كالتشكيؾ عمييـ ، كانظر إلى جعميـ 

اىد : كييئة ليا تارة حيكاننا ، كتارة جمادنا ، كتارة شيئنا ال ييعقؿ ، كقكؿ مج
الريح ليا كجو ككجو اليرّْ ، كجناحاف كذنىب مثؿ ذىنىب اليرّْ ، كىكذا كؿُّ 
منقكؿ عف بني إسرائيؿ يتناقض كيشتمؿ عمى ما ال ييعقىؿ في الغالب ، كال 
يصحُّ أف يككف مثؿ ىذه التفاسير المتناقضة مركيِّا عف النبي صمى ا عميو 

أجؿُّ قدرنا مف التفسير بالرأم ، كبما ال مجاؿ  كسمـ ، كال رأينا رآه قائمو ، فيـ
لبلجتياد فيو ، إذا تقرر لؾ ىذا عرفتى أفَّ الكاجب الرجكع في مثؿ ذلؾ إلى 

                                                 

(
ٔ

 ٕٗٗ/٠ٕٚٔظش : صاد اٌّغ١ش  2ٖٕ/ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 ٕ٘ٗ-ٕٗٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 4ٕٓ-2ٕٓ/ٕ( عّذث اٌذفاظ 
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معنى السكينة لغة ، كىك معركؼ كال حاجة إلى رككب ىذه األمكر المتعسفة 
المتناقضة ، فقد جعؿ ا عنيا سعة ، كلك ثبت لنا في السكينة تفسير عف 

ي ، صمى ا عميو كسمـ ، لكجب عمينا المصير إليو ، كالقكؿ بو ، كلكنَّو النب
  (ُ)لـ يثبت مف كجو صحيح((

فجعؿ السكينة بمعنى شيء كرأس ىرَّ لو جناحاف ، قكؿ مف عدة 
أقكاؿ ، ىذا مف جية ، كمف جية أخرل فإفَّ الدامغاني لـ يكتؼ بذلؾ بؿ 
جعؿ آخر ىذه األقكاؿ كأضعفيا ، كجينا لمسكينة ، كالتفسير السميـ كاألميف 

أك أضعفيا ، أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر األقكاؿ التي قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا 
ثـ تعيينو كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ 
يعني االدعاء بعدـ كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في 
ا في باب الخيانة العممية في التفسير .   باب التحريؼ فحسب ، بؿ تدخؿ أيضن

نىةه( أم ىك سبب سككف قمكبكـ فيما كقاؿ القرطبي : ))فقكلو )ًفيًو سىًكي
فمك صحَّ  (ِ)اختمفتـ فيو...كقيؿ : أراد أفَّ التابكت كاف سبب سككف قمكبيـ((

ىذا الكجو الذم قاؿ بو الدامغاني فإنَّو ال يعني السكينة ، بؿ يعني سبب 
حصكليا ، كالتحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ الميسبَّب بمعناه بؿ بمعنى أحد 

 أسبابو
 ذكر أىؿ الكجكه لمضحؾ سبعة أكجو : :الضحؾ -ٚ

الكجو األكؿ : االحيض ، كقكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي قىآًئمىةه 
ًحكىٍت(}ىكد :   { ُٕفىضى

كيكٍا قىًميبلن  الكجو الثاني : الضحؾ بعينو ، كقكلو تعالى : )فىٍميىٍضحى
ٍليىٍبكيكٍا كىًثيرنا(}التكبة :   { ِٖكى

                                                 

(
ٔ

 ٖٖ٘/ٔ( يذخ اٌمذ٠ش 

(
ٕ

 22ٔ/ٖ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 
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ٍنييـٍ الكجو الثالث : االستيزاء ، كق كينتـي مّْ كلو تعالى : )كى
(}المؤمنكف :  كيكفى  {َُُتىٍضحى

اًحكىةه  الكجو الرابع : اإلعجاب ، كقكلو تعالى : )ضى
 { ّٗمٍُّستىٍبًشرىةه(}عبس : 

اًحكنا مّْف  ـى ضى الكجو الخامس : التعجب ، كقكلو تعالى )فىتىبىسَّ
 { ُٗقىٍكًليىا(}النمؿ : 

اًحكىةه مٍُّستىٍبًشرىةه(}عبس :  الكجو السادس : اإلشراؽ كقكلو تعالى : )ضى
ّٗ } 

كقيؿ يعني ،  الضحؾ يعني الفرحجعؿ ابف الجكزم الكجو السابع : 
ًحكىٍت(}ىكد : الضحؾ ، في   (ُ){ ُٕقكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي قىآًئمىةه فىضى

ب : ))الضحؾ : كقاؿ الراغ (ِ)الضحؾ يدؿُّ عمى البركز كاالنكشاؼ
كلظيكر األسناف عنده سيمّْيٍت مقدمات األسناف الضكاحؾ ، ...  انبساط الكجو

ًحكىٍت(}ىكد :  ... كاستعير الضحؾ لمسخرية { ُٕ)كىاٍمرىأىتيوي قىآًئمىةه فىضى
ًبيفى ًمٍف أىٍمًر  كضحكيا كاف لمتعجب ، بداللة قكلو تعالى : )قىاليكٍا أىتىٍعجى

ًحكىٍت(  { كقكؿّٕالٌمًو(}ىكد :  مف قاؿ : حاضت فميس ذلؾ تفسيرنا لقكلو )فىضى
نَّما ذكر  كما تصكَّره بعض المفسريف ، فقاؿ : ضحكٍت بمعنى حاضت ، كا 
ا لحاليا ، كأفَّ ا تعالى جعؿ ذلؾ أمارة ًلما بيشّْرٍت بو ،  ذلؾ تنصيصن
فحاضت في الكقت لييعمىـ أفَّ حمميا ليس بمنكر ؛ إذ كانت المرأة ما دامت 

كقاؿ ابف الجكزم : ))كسيمّْيى انفتاح الفـ بالتبسـ ، أك  (ّ)تحيض فإنَّيا تحبؿ((

                                                 

(
ٔ

 ٖٖٔٚاٌٛجةٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ ص  24ٕ-22ٕ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١ةشٞ ص 

                                                               2ٗٔٚٔض٘ج األع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص 

(
ٕ

 ٕ٘٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

ٚةظةةةائش رٚٞ  2ٖٓ-4ٖٙ/٠ٕٕٚظةةةش : عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٌٍذٍتةةةٟ  ٖٖٓ( اٌّفةةةشداح ص 

 ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٖاٌذ١١ّض 
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القيقية ضحكنا ، كالضحؾ : خصيصة مف خصائص اإلنساف ال يشاركو 
فييا غيره مف الحيكاف غير الناطؽ ، كقد حدَّ بعضيـ الضحؾ فقاؿ : انبساط 

  (ُ) طبيعي يعرض لمنفس الناطقة يدؿُّ عمى تأثيرىا بمذيذ((
ًعؿى الضحؾ في الكجو الثاني يعني الضحؾ بعينو ، كىك كذلؾ  جي

ذا أينما كرد في كتاب ا ، كجعمو بغير معناه المعركؼ تحريؼ لداللتو  ، كا 
ًعؿ الضحؾ في ىذا الكجو يعني الضحؾ بعينو ، فيذا يعني أٌف األكجو  جي

 ختيًمقت بأربعإذف أكجو مختمقة ، االستة الباقية ال تعني الضحؾ بعينو ، فيي 
 طرائؽ :

بمعاني أسبابيا ، كجعؿ المفظ بمعاني  جعؿ المسبَّب: كالثانية األكلى 
في الكجو األكؿ بمعنى ما قيؿ ، فقد جعؿ الحيرم كالدامغاني الضحؾ 

ًحكىٍت(}ىكد :  ابف { كجعؿ ُٕالحيض ، في قكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي قىآًئمىةه فىضى
السابع بمعنى الفرح ، في قكلو تعالى : )كىاٍمرىأىتيوي في الكجو كزم الضحؾ جال

ًحكىٍت(}ىكد :  { ثـ قاؿ : ))أم : فرحت بالبشرل ، كقيؿ : ُٕقىآًئمىةه فىضى
ىذا ما قالو في النزىة ،  (ِ) حاضت ، كقيؿ : ىك مف الضحؾ المعركؼ((

ًحكىٍت( ثبلثة أقك   ؿ : اكقاؿ في تفسيره : ))كفي قكلو : )فىضى
 الضحؾ ىا ىنا بمعنى التعجب . أحدىا : أفَّ 

 كالثاني : أفَّ معنى ضحكت حاضت .
 كالثالث : أنَّو الضحؾ المعركؼ ، كىك قكؿ األكثريف .

 كفي سبب ضحكيا ستة أقكاؿ : 
أحدىا : أنَّيا ضحكت مف شدة خكؼ إبراىيـ مف أضيافو ، كقالت : 

نَّما ىـ ثبلثة ، كىك في أىمو كغمم  انو ؟!مف ماذا يخاؼ إبراىيـ ، كا 
 كالثاني : أنَّيا ضحكت مف بشارة المبلئكة إلبراىيـ بالكلد .

                                                 

(
ٔ

 2ٗٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

                                                               2ٗٔ( ٔض٘ج األع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ 



897 

 

 كالثالث : ضحكت مف غفمة قـك لكط ، كقرب العذاب منيـ .
كالرابع : ضحكت مف إمساؾ األضياؼ عف األكؿ ، كقالت : عجبنا 

 ألضيافنا نخدميـ بأنفسنا ، كىـ ال يأكمكف طعامنا .
 نَّيا خافت كخكؼ إبراىيـ .كالخامس : ضحكت سركرنا باألمف ؛ أل

كالسادس : أنَّيا كانت قالت إلبراىيـ : اضمـ إليؾ ابف أخيؾ لكطنا ؛ 
فإنَّو سينزؿ العذاب بقكمو ، فممَّا جاءت المبلئكة بعذابيـ ، ضحكت سركرنا 

  (ُ) بمكافقتيا لمصكاب((
فتأمَّؿ أفَّ ابف الجكزم ذكر في زاده لمضحؾ في قكلو تعالى : 

ًحكىٍت( ثبلثة أكجو ليس مف بينيا كجو الفرح الذم قاؿ بو في نزىتو ،   )فىضى
يضاؼ إلى ذلؾ أنَّو بعد أف جعؿ الفرح كجينا لمضحؾ ، قاؿ : ))أم : فرحت 

فأشار إلى  بالبشرل ، كقيؿ : حاضت ، كقيؿ : ىك مف الضحؾ المعركؼ((
جعؿ الضحؾ بمعنى الضحؾ المعركؼ بصيغة التضعيؼ كالتقميؿ : قيؿ ، 

َـّ أكَّد أنَّو الضحؾ في حي ف قاؿ عنو في تفسيره : ))كىك قكؿ األكثريف(( ث
ا ينكر أك يبطؿ في  بعينو عندما ذكر أسبابو الستة ، كىذا ديدنو ، أنَّو دائمن

  زاده ما قالو في نزىتو . 
كقد تقدـ قكؿ الراغب كمف تبعو : ))كضحكيا كاف لمتعجب ، بداللة 

ًبيفى ًمٍف أىٍمًر الٌمًو(}ىكد : قكلو تعالى : )قىاليكٍا  { كقكؿ مف قاؿ : ّٕأىتىٍعجى
ًحكىٍت( كما تصكَّره بعض المفسريف ،  حاضت فميس ذلؾ تفسيرنا لقكلو )فىضى
ا لحاليا ، كأفَّ ا  نَّما ذكر ذلؾ تنصيصن فقاؿ : ضحكٍت بمعنى حاضت ، كا 

ـ أفَّ حمميا تعالى جعؿ ذلؾ أمارة ًلما بيشّْرٍت بو ، فحاضت في الكقت لييعمى 
فيككف ( ِ)ليس بمنكر ؛ إذ كانت المرأة ما دامت تحيض فإنَّيا تحبؿ((

                                                 

(
ٔ

                                                              ٓٓٔ/ٗ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

ٚةظةةةائش رٚٞ  2ٖٓ-4ٖٙ/٠ٕٕٚظةةةش : عّةةةذث اٌذفةةةاظ ٌٍذٍتةةةٟ  ٖٖٓ( اٌّفةةةشداح ص 

 ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٖاٌذ١١ّض 
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المعنى : أنَّيا لمَّا بيشّْرٍت حاضت في الحاؿ ، كلـ تكف تحيض مف قبؿ 
ا كتعجبنا ؛ ألنَّو كاف عبلمة عمى ػتحقيؽ البشرل   فضحكت مف حيضيا فرحن

ًحكىٍت( اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى  قاؿ الطبرم : ))كقكلو : )فىضى
ًحكىٍت( كفي السبب الذم مف أجمو ضحكٍت ، فقاؿ بعضيـ :  قكلو )فىضى
ضحكت الضحؾ المعركؼ تعجبنا مف أنَّيا كزكجيا إبراىيـ يخدماف ضيفانيـ 

كقاؿ آخركف : ...  بأنفسيما تكرمة ليـ كىـ عف طعاميـ ممسككف ال يأكمكف
...  سؿ ا ليبلكيـبؿ ضحكت مف أفَّ قكـ لكط في غفمة ، كقد جاءت ر 

كع كقاؿ ...  كقاؿ آخركف : بؿ ضحكت لمَّا رأت بزكجيا إبراىيـ مف الرَّ
آخركف : بؿ ضحكت حيف بيشّْرٍت بإسحاؽ تعجبنا مف أف يككف ليا كلد عمى 

كقاؿ آخركف : بؿ معنى )فضحكت( في ىذا ...  ًكبىر سنّْيا ، كسفّْ زكجيا
كت سركرنا باألمف منيـ لمَّا كقاؿ آخركف : بؿ ضح...  المكضع : فحاضت

ا كما خافيـ إبراىيـ ،  قالكا إلبراىيـ : ال تخٍؼ كقد كاف خافيـ ، كخافتيـ أيضن
كأكلى األقكاؿ التي ذيًكرىٍت في ذلؾ بالصكاب قكؿ مىف ...  فممَّا أمنٍت ضحكتٍ 

ًحكىٍت( فعجبت مف غفمة قكـ لكط عمَّا قد أحاط بيـ  قاؿ ، معنى قكلو : )فىضى
  (ُ) ا كغفمتيـ عنو((مف عذاب 

كجٍعؿي الضحؾ بمعنى الحيض ردَّه جميكر المفسريف ، قاؿ الفراء : 
ًحكىٍت( حاضت فمـ نسمعو مف ثقة(( كقاؿ ابف قتيبة :  (ِ)))كأمَّا قكلو )فىضى

ًحكىٍت( قاؿ عكرمة : حاضت ، مف قكليـ ضحكًت األرنب : إذا  )))فىضى
عينو ، ككذلؾ ىك في التكراة حاضت ، كغيره مف المفسريف يجعمو الضحؾ ب

، كقرأتي فييا : أنَّيا حيف بيشّْرٍت بالغبلـ ضحكٍت في نفسيا ، كقالت مف بعد 
كقاؿ الزجاج : ))فأمَّا مف  (ّ)ما بىمىيتي أعكد شابَّة ، كسيدم إبرىيـ قد شاخ((

                                                 

(
ٔ

 24-2ٙ/ٕٔ( جّع اٌت١اْ 

(
ٕ

 2ٖٖ/ٔ( ِعأٟ اٌمشآْ 

(
ٖ

 ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 
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كقاؿ القرطبي : ))كقد أنكر (ُ)قاؿ : ضحكٍت : حاضت ، فميس بشيء((
كف في كبلـ العرب ضحكٍت بمعنى حاضت ، كقاؿ بعض المغكييف أف يك

كقاؿ الشككاني : ))كالضحؾ ىنا ىك  (ِ)الجميكر : ىك الضحؾ المعركؼ((
 (ّ) الضحؾ المعركؼ الذم يككف لمتعجب ، أك لمسركر ، كما قالو الجميكر((

فالكجو الذم قالو الحيرم كالدامغاني ، ىك قكؿ مف عدة أقكاؿ ، ىذا 
لخامس مف جية أخرل ، كىك قكؿ رٌده جميكر مف جية ، كىك القكؿ ا

المفسريف مف جية ثالثة ، كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر 
األقكاؿ التي قالكىا فيو ، كاختيار أضعفيا ، كأبعدىا عف الصكاب ، ثـ تعيينو 
كالقطع بو في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني 

ء بعدـ كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب االدعا
ا في   باب الخيانة العممية في التفسير التحريؼ فحسب ، بؿ تدخؿ أيضن

ٌنما ٌف الضحؾ ال يعني الحيض فإ ىذا مف جية كمف جية أخرل  ، كا 
صحكت بسبب حيضيا ، كالتحريؼ الحاصؿ أٌنيـ لـ يجعمكا الضحؾ بمعناه 

منيا حيضيا فباتباع  سبعة أقكاؿبؿ بمعنى أحد أسبابو ، كقد قيؿ في سببو 
سبعة منيـ الضحؾ جعؿ ألصحاب كتب الكجكه أف يجاز ىذه الطريقة 

  بؿ . بمعنى قكؿ مف ىذه األقكاؿ ، كلكف ما ىكذا تكرد أىؿ الكجكه اإل
كقد تقٌدـ أٌف ابف الجكزم جعؿ الضحؾ في الكجو السابع بمعنى 

الدامغاني في الكجو الرابع بمعنى اإلعجاب في قكلو  تعالى :  وجعمى ك الفرح ، 
اًحكىةه مٍُّستىٍبًشرىةه( كفي التفسير أنَّيا ))ضاحكة مف السركر ، بما أعطاىا  )ضى

  (ْ)ا مف النعيـ كالكرامة((
                                                 

(
ٔ

 ٔ٘/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٕ

 ٓ٘ٙ/٠ٕٕٚظش : يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ ٔ٘/4( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٖ

 ٓ٘ٙ/ٕ( يذخ اٌمذ٠ش 

(
ٗ

 22ٕ/٘اٌذٕض٠ً ٚأٔٛاس  ٕٙٓ/٠ٚ2ٕظش : صاد اٌّغ١ش  22/ٖٓ( جاِع اٌت١اْ 
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في الكجو الخامس بمعنى التعجب ،  الدامغاني كابف الجكزم وكجعم
اًحكنا مّْف قىٍكًليىا( كاإلنساف ال يضحؾ إالٌ  ـى ضى  عف سبب في قكلو تعالى )فىتىبىسَّ

الضحؾ ،  فإٌنيا ال تعني كما جاء في التفسير ،  ه األكجوىذ ت، فمك صحَّ 
تحريؼ لداللتو ، أم : أفَّ  ايالضحؾ بمعاني أحد أسبابو ، فجعؿ يبؿ ى

 التحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ الميٌسبَّب بمعناه بؿ بمعنى سببو 
جعمكا الضحؾ في الكجو الثالث بمعنى الثالثة : طريقة المجاز : 

( كالضحؾ يستعار  كيكفى ٍنييـٍ تىٍضحى كينتـي مّْ االستيزاء في قكلو تعالى : )كى
مستعار ، أم : ىك لفظ مجازم ، فالضحؾ ىنا لفظ  (ُ) لمسخرية كاالستيزاء

فيككف المراد جعؿ االستيزاء بمعنى الضحؾ ، ال جعؿ الضحؾ بمعنى 
االستيزاء ، كالتحريؼ الحاصؿ الذم قد يككف خفيِّا غير ظاىر ، ىك أنَّيـ 
قمبكا المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى الحقيقة ، كالمراد 

ا مف اليدـ في المغة الخمط بينجعؿ الحقيقة بمعنى المجاز ، كيي   يماعدُّ أيضن
بمعنى لفظ آخر مجاكر لو في السياؽ : فقد  الرابعة : جعؿ المفظ

جعؿ ابف الجكزم الضحؾ في الكجو السادس بمعنى اإلشراؽ في قكلو 
ًئذو مٍُّسًفرىةه } كهه يىٍكمى اًحكىةه مٍُّستىٍبًشرىةه(}عبس : ّٖتعالى : )كيجي ىذا   (ِ){ّٗ{ ضى

أنَّو قاؿ في تفسيره : ))قكلو :  النزىة ، إالٌ ىك المعنى الذم عيَّنو لمضحؾ في 
اًحكىةه( لسركرىا )مٍُّستىٍبًشرىةه( أم فرحة  ًئذو مٍُّسًفرىةه( أم : مضيئة  )ضى كهه يىٍكمى )كيجي

فيككف اإلشراؽ ىك معنى )مٍُّسًفرىةه( كما  (ّ)بما ناليا مف كرامة ا عز كجؿ((
اًحكىةه( كما جاء في النزىة ، فالمراد مف الضحؾ جاء في  الزاد ، ال معنى )ضى

 الضحؾ بعينو ، كجعمو بمعنى اإلشراؽ تحريؼ لداللتو .

                                                 

(
ٔ

ٚةظةةائش  2ٖٓ-4ٖٙ/٠ٕٕٚظةةش : عّةةذث اٌذفةةاظ ٌٍذٍتةةٟ  ٖٖٓ( ٠ٕظةةش : اٌّفةةشداح ص 

 ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٖرٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 2ٗٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٖ

 ٕٙٓ/2( صاد اٌّغ١ش 
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 قاؿ ابف الجكزم :  ))الغُـّ في القرآف الكريـ عمى كجييف : الغُـّ :-ٛ

(}آ ٍـّ ـٍ غيمَّان ًبغى ؿ أحدىما : الغـٌ نفسو ، كمنو قكلو تعالى : )فىأىثىابىكي
 {ُّٓعمراف :

ٍينىاؾى ًمفى  قىتىٍمتى نىٍفسنا فىنىجَّ كالثاني : القتؿ ، كمنو قكلو تعالى : )كى
ْـّ(}طو :   (ُ){((َْاٍلغى

قاؿ ابف فارس : ))الغيف كالميـ  أصؿ صحيح يدؿُّ عمى تغطية 
طباؽ ، تقكؿ : غممتي الشيءى أغمُّو ، أم : غطيتو كمف الباب الغماـ َََكا 

كغٌمو األمري غمِّا ، كىك شيء يغشى القمبى َََكاضح جمع غمامة ، كقياسو
كقاؿ العسكرم : ))كالغُـّ : معنى ينقبض القمب معو كيككف ( ِ)معركؼ((

كقاؿ الراغب :  (ّ)لكقكع ضرر قد كاف ، أك تكقع ضرر يككف ، أكيتكىَّميو((
))كالغُـّ ستر الشيء  ، كمنو الغماـ لككنو ساترنا لضكء الشمس((
:  ))كالغُـّ  (ْ)

الحزف الذم يغـٌ القمب ، أم : يستره كيغشيو ، كالغُـّ في األصؿ ستر كؿّْ 
كقد عرَّؼ ابف الجكزم نفسو :  (ٔ)))كالغُـّ كالغمَّة : الكرب(( (ٓ)شيء((

 ( ٕ) ))الغُـّ : حزف يغطي عمى القمب(
جعؿ ابف الجكزم الغـٌ في الكجو الثاني بمعنى القتؿ في قكلو 

قىتىٍمتى نى  ( قاؿ الكاحدم في تفسيره : تعالى : )كى ْـّ ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى ٍفسنا فىنىجَّ

                                                 

(
ٔ

                               ٕٕٔ-ٕٔٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

                        4ٖٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                       42ٔ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 

(
ٗ

                       24ٖ( اٌّفشداح ص 

(
٘

                       2ٗٔ/ٖ( عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 

(
ٙ

                       22/ٔٔ( ٌغاْ اٌعشا 

(
2

                   ٕٔٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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ْـّ( مف غْـّ مخافة أف تيقتىؿ بو(( ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى كقاؿ الزمخشرم :  (ُ) )))فىنىجَّ
َـّ بسبب القتؿ خكفنا مف عقاب ا  كمف اقتصاص فرعكف(( كقاؿ (ِ) ))اغت

( أم ْـّ ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى : الغـٌ الحاصؿ معؾ مف قتمو خكفنا مف  الشككاني : )))فىنىجَّ
العقكبة األخركية أك الدنيكية أك منيما معنا ، كقيؿ : الغُـّ ىك القتؿ ، كما 

كابف الجكزم نفسو الذم جعؿ الغـٌ في النزىة بمعنى القتؿ في (ّ) أبعد ىذا !((
( فسَّره في ْـّ ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى قىتىٍمتى نىٍفسنا فىنىجَّ الزاد بقكلو :  في قكلو تعالى : )كى

))ككاف مغمكمنا مخافة أف ييقتىؿ بو((
فالغُـّ ال يعنى القتؿ بؿ يعني الحزف (ْ) 

الحاصؿ منو ، فتككف العبلقة بينيما عبلقة المسبَّب بسببو ، فالغـ ال يككف 
 لسبب كسببو ىنا قتمو القبطي ، كلك أردنا أف نتبع ىذه الطريقة التي اتبعيا إالٌ 

قىتىٍمتى نىٍفسنا ابف الجكزم في اختبل ؽ كجو القتؿ لمغْـّ في قكلو تعالى : )كى
ْـّ( ألمكف بيذه الطريقة أف نختمؽ لمغْـّ كجينا ثانينا ، فنجعمو  ٍينىاؾى ًمفى اٍلغى فىنىجَّ
نىةن نُّعىاسنا(}آؿ  ْـّ أىمى مىٍيكيـ مّْف بىٍعًد اٍلغى بمعنى الخكؼ في قكلو تعالى : )ثيَـّ أىنزىؿى عى

كف أف نجعمو بتقدير : ثـ أنزؿ عميكـ مف بعد الخكؼ { كألمُْٓعمراف : 
أمنة ، كألمكف أف نختمؽ لو كجينا ثالثنا فنجعمو بمعنى الظممات في قكلو 
ٍينىاهي ًمفى  نىجَّ تعالى في يكنس عميو السبلـ حيف نجاه مف بطف الحكت : )كى

(}األنبياء :  ْـّ نى ٖٖاٍلغى ٍينىاهي ًمفى { كالجدير بالذكر أفَّ ابف الجكزم فسَّر : )كى جَّ
( ))أم : نجيناه مف الظممات(( ْـّ  عف سبب ، كأسباب فالغُـّ ال يككف إالٌ  (ٓ)اٍلغى

كأسباب الغْـّ كثيرة ال تعدُّ كال تحصى ، فمك جعمناه بمعاني أسبابو ألمكف           
أف نجعؿ لمغْـّ في المغة كجكىنا ال تعدُّ كال تحصى ، فجعؿ الغـٌ بمعنى القتؿ 

                                                 

(
ٔ

                   ٕٙٓ/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٕ

                 ٕٙ/ٖ( اٌىشاف 

(
ٖ

                  ٕ٘ٗ/ٖ( يذخ اٌمذ٠ش 

(
ٗ

                  ٕٕٔ/٘( صاد اٌّغ١ش 

(
٘

                 2ٕٕ/٘( صاد اٌّغ١ش 
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الظممات تحريؼ لداللتو ؛ ألنَّو مف التحريؼ عدـ جعؿ  ، أك الخكؼ ، أك
 المسىبَّب بمعناه بؿ بمعنى سببو 

ذكر الدامغاني كابف الجكزم أفَّ النجاة في القرآف عمى النجاة : -ٜ
 أربعة أكجو : 

ٍذ  الكجو األكؿ : الخبلص مف العقكبة أك الضرر ، كقكلو تعالى : )كىاً 
ٍينىاكيـ مٍّْف آًؿ  (}البقرة : نىجَّ  {ًْٗفٍرعىٍكفى

مىنىا  كالكجو الثاني : السبلمة مف اليبلؾ ، كقكلو تعالى : )ثيَـّ نينىجّْي ريسي
(}يكنس :  ٍؤًمًنيفى مىٍينىا نينًج اٍلمي قِّا عى  { َُّكىالًَّذيفى آمىنيكٍا كىذىًلؾى حى

كالكجو الثالث : النجاة مف النجكة ، كما فاؿ الدامغاني ، أك االرتفاع 
يؾى ًببىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف ، كما  قاؿ ابف الجكزم ، كقكلو تعالى : )فىاٍليىٍكـى نينىجّْ

(}يكنس :  ٍف آيىاًتنىا لىغىاًفميكفى فَّ كىًثيرنا مّْفى النَّاًس عى ٍمفىؾى آيىةن كىاً  { أم : نرفعؾ ِٗخى
 عمى أعمى البحر 

يىا قىٍكـً مىا لً  ـٍ ًإلىى كالكجو الرابع : التكحيد ، كقكلو تعالى : )كى ي أىٍدعيككي
تىٍدعيكنىًني ًإلىى النَّاًر(}غافر :  اًة كى  (ُ){ُْالنَّجى
كالنجاة : النجكة مف األرض ، أم : َََ))نجا فبلف مف الشرّْ نجاة

))كأصؿ  (ّ)ك))النجاة : الخبلص مف المكركه(( (ِ) االرتفاع ، ال يعمكه الماء((
فبلف ، كأنجيتو النجاء االنفصاؿ مف الشيء ، كمنو نجا فبلف مف 

يتو كالنجكة كالنجاة : المكاف المرتفع المنفصؿ بارتفاعو عمَّا حكلو ، َََكنجَّ

                                                 

(
ٔ

 2ٕٕٚٔض٘ج  األع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص 2ٖٗ( ٠ٕظش : اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

(
ٕ

ِٚما١٠ظ اٌٍغةج الةةٓ  2ٖٓ٘/٠ٕٚٗظش : دٙز٠ب اٌٍغج ٌؤلص٘شٞ  4ٗٗاٌع١ٓ ٌٍخ١ًٍ ص ( 

 222ياسط ص 

(
ٖ

 2ٖٕ( اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛج ص 
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يتو : تركتو بنجكة ، كعمى ىذا  كقيؿ : كسيمّْيى لككنو ناجينا مف السيؿ ، كنجَّ
))) يؾى ًببىدىًنؾى قكلو تعالى : )فىاٍليىٍكـى نينىجّْ
 (ُ) 

كجو الثالث بمعنى المكاف جعؿ الدامغاني كابف الجكزم النجاة في ال
فَّ كىًثيرنا  ٍمفىؾى آيىةن كىاً  يؾى ًببىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى المرتفع في قكلو تعالى : )فىاٍليىٍكـى نينىجّْ
( كىذا ىك معنى النجاة  بعينو كما عرَّفو أىؿ  مّْفى النَّاًس عىٍف آيىاًتنىا لىغىاًفميكفى

 المغة
 ة بطريقتيف : كقد اختمقا األكجو الثبلثة الباقي

 األكلى : جعؿ المسٌبب بمعنى سببو 
يىا  كجعمكا النجاة في الكجو الرابع بمعنى التكحيد في قكلو تعالى : )كى
تىٍدعيكنىًني ًإلىى النَّاًر( قاؿ الطبرم في تفسير  اًة كى ـٍ ًإلىى النَّجى ا ًلي أىٍدعيككي قىٍكـً مى

المؤمف لقكمو مف الكفرة :  ىذه اآلية : ))يقكؿ تعالى ذكره مخبرنا عف قيؿ ىذا
اًة( مف عذاب ا كعقكبتو باإليماف بو ، كاتباع  ـٍ ًإلىى النَّجى ا ًلي أىٍدعيككي )مى
تىٍدعيكنىًني ًإلىى النَّاًر(  رسكلو مكسى ، كتصديقو فيما جاءكـ بو مف عند ربو )كى
يقكؿ : كتدعكنني إلى عمؿ أىؿ النار ، كبنحك  الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ 

كقاؿ ابف عطية : ))كالدعاء إلى طاعة ا كعبادتو كتكحيده ىك  (ِ) أكيؿ((الت
الدعاء إلى سبب النجاة ، فجعمو دعاء إلى النجاة اختصارنا كاقتضابنا ، ككذلؾ 
دعاؤىـ إياه إلى الكفر كاتباع دينيـ ، ىك دعاء إلى سبب النار ، فجعمو 

فيذا ىك تفسير النجاة في اآلية فأيف ىك مف  (ّ)دعاء إلى النار اختصارنا((
معنى التكحيد ؟ كقد تقدـ أفى الحجة التي استدؿ بيا أصحاب كتب الكجكه 
عمى صحة الكجو الذم ينسبكنو إلى المفظ ىك جكاز أف يقع مكقعو كيؤدم 
معناه ، كىذا الكجو ىنا ال يصح فيو ذلؾ ؛ ألنَّو ال يصٌح أف يككف التقدير : 

                                                 

(
ٔ

 ٙٓ٘-٘ٓ٘( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 ٗٔ/٠ٕٚٗظش : اٌٛع١ط  24/ٕٗ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 ٔٙ٘/ٗ( اٌّذشس اٌٛج١ض 
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كـ إلى التكحيد مف النار ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإٌف كما لي أدعك 
التكحيد لك أريد أف يككف لو مكضع في اآلية لكاف تقديرىا : ما لي أدعككـ 
إلى النجاة بتكحيد ا ، كتدعكنني إلى النار باإلشراؾ بو ، فالكجو الذم قالكا 

عنو ، فمف التحريؼ  بو ال يصحُّ ، ألفَّ التكحيد سبب النجاة ، كالنجاة مسببَّة
الداللي جعؿ المسبَّب بمعنى سببو ، كما أفَّ في ذلؾ خمطنا بيف األسباب 
كمسبَّباتيا ؛ لذلؾ كاف ىذا الكجو غير متسؽ مع سياؽ اآلية ؛ كأكبر دليؿ 
عمى ذلؾ أفَّ ابف الجكزم الذم عيَّف في النزىة جعؿ النجاة بمعنى التكحيد 

يىا قىٍكـً  تىٍدعيكنىًني ًإلىى النَّاًر( قاؿ في قكلو تعالى : )كى اًة كى ـٍ ًإلىى النَّجى مىا ًلي أىٍدعيككي
في تفسيره : ))كمعنى اآلية : أخبركني كيؼ الحاؿ ، أدعككـ إلى النجاة مف 

كتأمَّؿ أفَّ ابف الجكزم الذم جعؿ  (ُ)النار باإليماف ، كتدعكنني إلى النار((
بمعناه في تفسيره ، بؿ جعمو  النجاة بمعنى التكحيد في النزىة ، لـ يجعمو

المسبَّب عنو ، كتأمَّؿ مرة أخرل ، أنَّو جعؿ سبب النجاة في النزىة التكحيد ، 
كجعمو في تفسيره اإليماف ، كقد جعمو الطبرم اإليماف با ، كاتباع رسكلو ، 

 كالتصديؽ بما جاء بو مف عند ا 
زم النجاة في الكجو الثانية : الترادؼ : فقد جعؿ الدامغاني كابف الجك 

ٍينىاكيـ  ٍذ نىجَّ األكؿ بمعنى الخبلص مف العقكبة أك الضرر في  قكلو تعالى : )كىاً 
( كأىؿ التفسير ، كما كجدتييـ ، إذا كجدكا المفظ القرآني معركفنا  مٍّْف آًؿ ًفٍرعىٍكفى
ذٍ   معناه أبقكه عمى بابو كلفظو ، قاؿ الطبرم : ))أمَّا تأكيؿ قكلو تعالى : )كىاً 
ٍينىاكيـ( فكأنَّو قاؿ : اذكركا نعمتي التي أنعمتي عميكـ ، كاذكركا إنعامنا  نىجَّ

الزجاج :  كقاؿ(  ِ)عميكـ إذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف بإنجائنا لكـ منيـ((
( مكضع إذ نصب ، كأنَّو  ٍينىاكيـ مٍّْف آًؿ ًفٍرعىٍكفى ٍذ نىجَّ ))كقكلو عز كجؿ : )كىاً 

                                                 

(
ٔ

 2/2ٕ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 ٖٓٔ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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كابف الجكزم نفسو الذم عيَّف (ُ) آؿ فرعكف((قاؿ : كاذكركا إذ نجيناكـ مف 
في النزىة جعؿ النجاة بمعنى الخبلص مف الضرر قاؿ في تفسيره ))تقديره : 

ذا فسَّركه فسَّركه بما يرادفو ، أك كما عرَّفو أىؿ  (ِ) كاذكركا إذ نجيناكـ(( كا 
ٍينىاكيـ( يعني : أنق ٍذ نىجَّ   (ّ)ذناكـ((المغة ، قاؿ مقاتؿ : ))فقاؿ سبحانو : )كىاً 

كقاؿ الكاحدم في تفسير اآلية نفسيا : ))التنجية : الخبلص مف مكركه كشدة 
ٍينىاكيـ( ألقيناكـ في نجكة  (ْ)، كمثمو اإلنجاء(( كقاؿ القرطبي : ))كمعنى )نىجَّ

مف األرض ، كىي ما ارتفع منيا ، ىذا ىك األصؿ ، سمّْي كؿ فائز ناجينا ، 
كال بأس في تفسير المفظ بما يرادفو (ٓ)((فالناجي مف خرج مف ضيؽ إلى سعة

في كتب التفسير ، ألفَّ المراد منو إيضاح المفظ ، كعدـ تعيينو بمعنى مرادؼ 
مف دكف غيره ، لكف عند جعؿ المرادؼ لمفظ كجينا لو فيذا يعني تعيينو 
كالقطع بو ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإفَّ الخبلص ال يعني النجاة بؿ 

كىذا ما صرَّح بو ابف الجكزم نفسو قبؿ أف يجعؿ النجاة  ىك قريب منو ،
باألكجو المذككرة ، فقاؿ : ))باب النجاة ، النجاة ، كالخبلص ، كالسبلمة 

يتي فبلننا أنجيو إذا خمَّصتىو مف شرّْ كقع فيو(( فيك يقٌر  (ٔ)متقارب ، يقاؿ : نجَّ
ة ، قاؿ الخميؿ : ))خمص بأفَّ بينيما فرقنا في المعنى ، كىذا ما بيَّنو أىؿ المغ

َـّ  نجا كسمـ ا إذا كاف قد نشب ث كخمَّصتيو : نحيتو مف كؿّْ َََالشيء خمكصن
ا ، كتخمَّصتيو كما يتخمَّص الغزؿ إذا التبس(( ))كنشب  (ٕ) شيء ينشب تخميصن

                                                 

(
ٔ

 4ٔٔ-2ٔٔ/ٔٚإعشاةٗ  ( ِعأٟ اٌمشآْ

(
ٕ

 ٙٙ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 ٙٗ/ٔ( دفغ١ش ِمادً 

(
ٗ

 ٖٗٔ/ٔ( اٌٛع١ط 

(
٘

 ٖٓٔ/٠ٕٚٔظش : يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ  42ٕ/ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٙ

 2ٕٕ( ٔض٘ج  األع١ٓ ص

(
2

 ٕ٘ٔ/٠ٕٚ٘ظش : ٌغاْ اٌعشا  ٕٔٙ( اٌع١ٓ ص
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كقاؿ ابف فارس :  (ُ)الشيء في الشيء ، كما ينشب الصيدي في الحبالة((
كاحده مطرد ، كىك تنقية الشيء كتيذيبو ، ))الخاء كالصاد كالبلـ أصؿ 

أم : مما عمؽ بو ، كقاؿ العسكرم : ))النجاة  (ِ) يقكلكف : خمَّصتو مف كذا((
ىي الخبلص مف المكركه(( كذكر : ))أفَّ الفرؽ بيف النجاة كالتخمص أفَّ 

ف لـ مف أذل ،  يكف أذل ، كالنجاة ال تككف إالٌ  التخمص يككف مف تعقيد ، كا 
 (ّ) لمف ال خكؼ عميو : نجا ؛ ألنَّو ال يككف ناجينا إالَّ مما يخاؼ(( كال يقاؿ

فبيف النجاة كالخبلص الفرؽ المعنكم المذككر فجعميا في باب الكجكه بمعناه 
 تحريؼ لداللتيا 

كجعبل النجاة في الكجو الثاني بمعنى السبلمة مف اليبلؾ في قكلو 
مىنىا  ( كالسبلمة تعالى : )ثيَـّ نينىجّْي ريسي مىٍينىا نينًج اٍلميٍؤًمًنيفى قِّا عى كىالًَّذيفى آمىنيكٍا كىذىًلؾى حى

غير النجاة ، قاؿ ابف فارس : ))السيف كالبلـ كالميـ معظـ بابو مف الصحة 
كالعافية ، فالسبلمة أف يسمـ اإلنساف مف العاىة كاألذل ، قاؿ أىؿ العمـ : 

يمحؽ المخمكقيف مف العيب كالنقص ا جؿَّ ثناؤه ىك السبلـ لسبلمتو مما 
فالفرؽ كاضح بيف النجاة كالسبلمة ، كالمراد مف النجاة في قكلو  (ْ) كالفناء((

( النجاة  ٍؤًمًنيفى مىٍينىا نينًج اٍلمي قِّا عى مىنىا كىالًَّذيفى آمىنيكٍا كىذىًلؾى حى ي ريسي تعالى : )ثيَـّ نينىجّْ
ير المصطمح األكؿ مف دكف بعينيا ال السبلمة ، لذلؾ استعمؿ أىؿ التفس

الثاني ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))يقكؿ تعالى ذكره : قؿ يا محمد 
ليؤالء المشركيف مف قكمؾ مثؿ أياـ الذيف خمكا مف قبمكـ مف األمـ السابقة 
الذيف ىمككا بعذاب ا ، فإفَّ ذلؾ إذا جاء لـ ييمؾ بو سكاىـ كمف كاف مثؿ 

ذيبؾ ، ثـ ننجي ىناؾ رسكلنا محمدنا كمف آمف بو الذم ىـ عميو مف تك
                                                 

(
ٔ

 4٘4( اٌع١ٓ ص 

(
ٕ

 ٕٙٙ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

 2ٖٕاٌٍغ٠ٛج ص ( اٌفشٚق 

(
ٗ

 ٕٔٗ( ِما١٠ظ  اٌٍغج ص
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كصدَّقو كاتبعو عمى دينو ، كما فعمنا قبؿ ذلؾ برسمنا الذيف أىمكنا أمميـ 
كقاؿ  (ُ)فأنجيناىـ كمف آمف بو معيـ مف عذابنا حيف حؽَّ عمى أمميـ((

الزجاج : ))كننجي: أم : إذا أيىمكت قرية أنجى ا األنبياء كالمؤمنيف مما 
مىنىا كىالًَّذيفى آمىنيكٍا( (ِ)بأىميا(( ينزؿ ىذا إخبار  كقاؿ الكاحدم : )))ثيَـّ نينىجّْي ريسي

عمَّا كاف ا يفعؿ باألمـ الماضية مف إنجاء الرسؿ كالمصدقيف ليـ عمَّا 
مىٍينىا( كاجبنا عمينا )نينًج  قِّا عى ( مثؿ ذلؾ اإلنجاء )حى يعذب بو مف كفر ، )كىذىًلؾى

) ٍؤًمًنيفى كقاؿ ابف عطية : ))كقكلو تعالى : )ثيَـّ  (ّ)بمحمد مف عذابي(( اٍلمي
مىنىا( لمَّا كاف العذاب لـ تحصر مدتو ، ككاف النبي كالمؤمنكف بيف  نينىجّْي ريسي

 (ْ) أظير الكفرة كقع التصريح بأفَّ عادة ا سمفت بإنجاء رسمو كمتبعييـ((
جي رسمنا كمف آمف كقاؿ البيضاكم : ))كأنَّو قيؿ : نيمؾ األمـ ثـ نن

فالنجاة غير  (ٓ) كذلؾ ننجي محمدنا كصحبو حيف نيمؾ المشركيف((َََبيـ
 السبلمة فجعميا بمعناىا تحريؼ لداللتيا

ذكر الدامغاني كابف الجػكزم أفَّ الػًكرد فػي القػرآف الكػريـ الِوْرد : -ٓٔ
 كردى عمى خمسة أكجو :

ميكٍا   اءٍت سىيَّارىةه فىأىٍرسى الكجو األكؿ  : الطمب ، كقكلو تعالى : )كىجى
ـٍ فىأىٍدلىى دىٍلكىهي(}يكسؼ :   { كالمعنى : فأرسمكا طالبيـ ُٗكىاًردىىي

لىمَّا كىرىدى مىاء   كالكجو الثاني : الكرد يعني البمكغ ، كقكلو تعالى : )كى
(}القصص :  ٍديىفى  { أم : بمغ ماء مديفِّمى

                                                 

(
ٔ

 ٕٕٓ/ٔٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 ٖٓ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٖ

 ٔٙ٘/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

 ٙٗٔ/ٖ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
٘

 ٕ٘ٔ/ٖ( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 
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نىسيكؽي ا  لكجو الثالث : الكرد يعني العطاش ، كقكلو تعالى : )كى
ـى ًكٍردنا(}مريـ :  يىنَّ  { أم : نسكقيـ عطاشنأٖاٍلميٍجًرًميفى ًإلىى جى

ـٍ : الكركد الممر كالحضكر ، كقكلو تعالى : )كالكجو الرابع   ف مّْنكي كىاً 
ٍتمنا مٍَّقًضيِّا(} مىى رىبّْؾى حى  {ُٕمريـ : ًإال كىاًرديىىا كىافى عى

ـي قىٍكمىوي   كالكجو الخامس : الكركد يعني الدخكؿ  ، كقكلو تعالى : )يىٍقدي
كدي(}ىكد :  ًبٍئسى اٍلًكٍردي اٍلمىٍكري ـي النَّارى كى ًة فىأىٍكرىدىىي { يعني : أدخميـ ٖٗيىٍكـى اٍلًقيىامى

                                                                                        (ُ)النار
الًكرد يعني الًكرد بعينو ، أينما كرد في كتاب ا ، أٌما األكجو  

 المذككرة فمختمقة بطريقتيف : 
األكلى : طريقة الترادؼ ، فالطمب ، كالبمكغ ، كالممر كالحضكر ،  

كالدخكؿ ، كما جاء في الكجو األكؿ ، كالثاني ، كالرابع ، كالخامس ، معاف 
ي باب الترادؼ ال مف الكركد ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة فقريبة 

، كالتحريؼ الحاصؿ ىك عدـ جعؿ الًكرد ، أك الكركد بمعناه في باب الكجكه 
 بؿ بمعاني مرادفاتو .

الثانية : جعؿ المسبَّب بمعنى سببو ، فقد جعؿ الدامغاني كابف  
نىسيكؽي طاش في قكلو تعالى : الجكزم الًكٍرد في الكجو الثالث بمعنى الع )كى

ـى ًكٍردنا(}مريـ :  يىنَّ  . { أم : نسكقيـ عطاشنأٖاٍلميٍجًرًميفى ًإلىى جى
قاؿ الخميؿ : ))كالًكرد : كقت يكـ الًكرد بيف الظمئيف ، كىك   

ـى ًكٍردنا(}مريـ : كقتاف...كقكلو تعالى :  يىنَّ نىسيكؽي اٍلميٍجًرًميفى ًإلىى جى يهفسَّر  {ٖٔ)كى
ك))قاؿ  (ِ) طاشى ، معناه  : كما تساؽ اإلبؿ يكـ كقتيا ًكردنا ًكردنا((عى 

األزىرم : مشاة ًعطاشنا ، كاإلبؿ التي ترد الماء ، كقاؿ ابف عرفة : الكٍردي : 

                                                 

(
ٔ

 4ٕٙٚٔض٘ج األع١ٓ الةٓ اٌجٛصٞ ص  ٗٙٗ( ٠ٕظش اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

(
ٕ

 ٘ٗٓٔ( اٌع١ٓ ص 



911 

 

ألفَّ الًكرد  (ُ)القـك يردكف الماءى ، فسمي العطاش ًكردنا لطمبيـ كركد الماء((
يعني الكارد الذم يرد إلى الماء ، إنَّما يرده ليطفئ حرَّ العطش ، كيذىب 
ظمأه ، أم : إنَّما يراد مف الكرد لتسكيف العطش كتبريد األكباد ، كالنار 

فقد شيبّْو سكقيـ إلى جينـ بكركد اإلبؿ لمماء لبلرتكاء ، أم : أفَّ  (ِ)ضٌده
ذا يدخؿ ضمف المجاز المرسؿ ، كىك ما كىالكركد دافعو كسببو العطش ، 

كاف مف غير طريؽ التشبيو ، كعبلقاتو أنكاع ، منيا عبلقة السببية ، كىك 
ككف الشيء المنقكؿ عنو سببنا كمؤثّْرنا في شيء آخر نحك : رعت الماشية 
المطر ، أم : رعت العيٍشبى ، فسمَّى المسىبَّب باسـ السبب ، أم : سمَّى 

، كمف ذلؾ عبلقة الميسىبَّبيَّة ، كىك تسمية السبب باسـ العشب باسـ المطر 
المىسىبَّب ، نحك : أمطرت السماء عيشبنا ، أم : تسمية الماء باسـ العشب ، 
ـى ًكٍردنا( حيث سمَّى  يىنَّ نىسيكؽي اٍلميٍجًرًميفى ًإلىى جى كمف ىذا قكلو تعالى : )كى

ىنا باؽ عمى معناه ، كجعمو العطاش باسـ الكرد ، فالعبلقة مسبَّبيَّة ، فالكرد 
بمعنى العطاش يككف مف تسمية المسبَّب باسـ سببو ، كيعدُّ ىذا مف التحريؼ 
، كالزيغ في التأكيؿ ، كىك عدـ جعؿ المسىبَّب بمعناه بؿ بمعنى سببو ، كييعدُّ 
ا مف اليدـ في لغة القرآف الكريـ الخمط في الداللة بيف األسباب  أيضن

 كالميسىبَّبات .
  الطريقة السادسة عشرة : جعؿ الجمع بمعاني المفرد

                                        ما جاء  مف كجكه األلفاظ اآلتية :  مف أمثمتيا  

 قاؿ الحيرم : ))أكتكا العمـ ، عمى خمسة أكجو :: توا العمـ أو -ٔ

ـى ًإفَّ اٍلًخٍزمى أحدىا : المبلئكة ، كقكلو تعالى : )قىاؿى الًَّذيفى أيكتيكٍا  اٍلًعٍم
(}النحؿ :  مىى اٍلكىاًفًريفى  {ِٕاٍليىٍكـى كىاٍلسُّكءى عى

                                                 

(
ٔ

 ٖٔٓ/ٗفاظ ٌٍذٍتٟ ( عّذث اٌذ

(
ٕ

 ٙٙٙ/ٕٚيذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ  ٓٔٗ/ٕ( ٠ٕظش : اٌىشاف ٌٍضِخششٞ 
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ـى  قىاؿى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم الثاني : األنبياء ، كقكلو تعالى : )كى
(}النحؿ :   { كقيؿ عف المبلئكةٔٓكىاأليمىافى

قىاؿى الًَّذيفى أيكتي  ـى الثالث : يكشع بف النكف ، كقكلو تعالى : )كى كا اٍلًعٍم
(}القصص :  ٍيره لّْمىٍف آمىفى ـٍ ثىكىابي المًَّو خى ٍيمىكي  {َٖكى

ـى  الرابع : عبد ا بف مسعكد ، كقكلو تعالى : )قىاليكا ًلمًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم
اذىا قىاؿى آًنفنا(}محمد :   {ُٔمى

ـى الخامس : عبد ا بف سبلـ ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكٍا  اٍلًعٍم
دنا(}اإلسراء :  كفى ًلؤلىٍذقىاًف سيجَّ ـٍ يىًخرُّ مىٍيًي   (ُ){((ًَُٕمف قىٍبًمًو ًإذىا ييٍتمىى عى

ليس المراد كما فعؿ الحيرم تسمية )أكتكا العمـ( ككصفيـ باألكجو 
ـى( صفة المذككرة ، بؿ المراد تسميتيا ككصفيا بيـ ؛ ألٌف  قكلو : )أيكتيكٍا اٍلًعٍم

فيي إذف أكجو مختمىقة بطريقة مف آتاه ا العمـ ؛  عمى كؿٌ عامة تنطبؽ 
 الدراسة المعككسة 

جعؿ الحيرم لفظ )أكتكا العمـ( في الكجو األكؿ بمعنى المبلئكة في 
 ) مىى اٍلكىاًفًريفى ـى ًإفَّ اٍلًخٍزمى اٍليىٍكـى كىاٍلسُّكءى عى قكلو تعالى : )قىاؿى الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم

(كتيكٍا كقكلو : )أي  ـى كقد جاء في التفسير أفَّ في قكلو تعالى : )قىاؿى الًَّذيفى  اٍلًعٍم
ـى( في ىذه اآلية ))ثبلثة أقكاؿ ، أحدىا : أنَّيـ المبلئكة ، كالثاني :  أيكتيكٍا اٍلًعٍم

فمف الكاضح جدِّا أفَّ  (ِ) أنَّيـ الحفظة مف المبلئكة ، كالثالث : المؤمنكف((
الصفة مف دكف تعييف ؛ ألنَّو لك أراد تعيينيـ  لصرَّح  المراد المكصكفكف بيذه

ـى( بأنَّيـ المبلئكة يعدُّ  بمفظيـ ، فيككف تعييف قكلو تعالى : )الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم
 تحريفنا ظاىرنا لداللتو 

                                                 

 َُٗ-َُٖ( كجكه القرآف ص ُ)

 ّّٓ/ْ( زاد المسير ِ)
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عىٌؿ )أكتكا العمـ( في الكجو الثاني بمعنى األنبياء ، ثـ قاؿ :  كجى
ىذا يقتضي إخراج ىذا المعنى مف باب الكجكه ))كقيؿ عف المبلئكة(( كقكلو 

دخالو في باب التفسير كالتأكيؿ ؛ ألفَّ الباب األكؿ يستكجب تعييف المعنى  كا 
كالقطع بو كعدـ تعدد األقكاؿ كاالختبلؼ فيو ، كجاء في التفسير أفَّ في قكلو 

قىاؿى ا ـى كىاإلتعالى : ))كى ( ))قكالف ، ألًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم حدىما : أنَّيـ المبلئكة يمىافى
ـى(  (ُ) ، كالثاني : المؤمنكف(( ككما قمتي في الكجو األكؿ أفَّ قكلو : )أيكتيكٍا اٍلًعٍم

صفة عامة تنطبؽ عمى كؿ مف آتاه ا العمـ ؛ لذلؾ جاز أف يراد بيا 
ا أفَّ المراد  المبلئكة أك األنبياء ، أك المؤمنكف أك غيرىـ ، فمف الكاضح أيضن

ف بيذه الصفة مف دكف تعييف ؛ ألنَّو لك أراد تعيينيـ  لصرَّح المكصكفك 
 .يرد تعيينو يعني التحريؼ بعينو  بمفظيـ ، كتعييف ما لـ

( في الكجو الثالث بمعنى يكشع بف النكف في قكلو  ـى كجعىؿى )أيكتيكٍا اٍلًعٍم
ـٍ ثىكىابي المَّوً  ٍيمىكي ـى كى قىاؿى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ( كيؼ تسنى  تعالى : )كى ٍيره لّْمىٍف آمىفى خى

لمحيرم القكؿ بيذا الكجو ؟! ككيؼ يصح أف نجعؿ الجمع بمعنى المفرد ؟ 
ككيؼ يصح أف يككف التقدير : كقاؿ الذيف يكشع بف النكف؟! ما ىذا ؟! 
ة كأكبر مف ىذا أفَّ الحيرم لـ ينبّْو عمى ىذه القضية ، كلـ يؤتنا بأم حجٌ 

مما يدؿ عمى استخفافو بعقكؿ القارئيف ، كمف كانت لتسكيغ ىذا الكجو ، 
البدييي أنَّؾ ال تجد مفسّْرنا قاؿ بيذا الكجو ، فقد رجعتي إلى كتب التفسير 

ق كانتياء بتفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓبدءنا بتفسير مقاتؿ المتكفى سنة 
ـ فمـ أجد أحدنا منيـ مف قاؿ أك نقؿ عف غيره أفَّ قكلو تعالى : َُٓٗسنة 
( يعني يكشع بف النكف أك تعكد إليو أك إلى غيره ، بؿ )الَّ  ـى ًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم

فسركا اآلية بأفَّ العمماء قالكا لمذيف تمنَّكا مكاف قاركف : كيمكـ اتقكا ا 

                                                 

 ُْٔ/ٔ( زاد المسير ُ)
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عف ابف عباس رضي ا عنو أفَّ الذيف أكتكا  كمنيـ مف ذكر نقبلن  (ُ)كأطيعكه
  (ِ)لمذيف تمنَّكا مكانو العمـ ىـ أحبار بني إسرائيؿ قالكا

( في الكجو الرابع بمعنى عبد ا بف مسعكد ، في  ـى )أيكتيكٍا اٍلًعٍم عىؿى كجى
كا ًمٍف ًعنًدؾى قىاليكا ًلمًَّذيفى  رىجي تَّى ًإذىا خى )ًمٍنييـ مَّف يىٍستىًمعي ًإلىٍيؾى حى قكلو تعالى : ى

اذىا( كىذا الكجو كالكجو السابؽ ، لـ  ـى مى يقؿ بو المفسركف ًلما ذكرتو أيكتيكا اٍلًعٍم
كال غرابة في ذلؾ فمقاتؿ شيخ الكجكىييف ، كىـ بو  (ّ)، كلكف قاؿ بو مقاتؿ

مقتدكف ، كلـ يقؿ بيذا الكجو مف المفسريف غيره ، كلكف أشار إليو بعضيـ 
بصيغة التضعيؼ ، فقد قاؿ الزمخشرم في تفسير ىذه اآلية : ))ىـ 

كؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، المنافقكف : كانكا يحضركف مجمس رس
تياكننا منيـ ، فإذا خرجكا  باالن  فيسمعكف كبلمو ، كال يعكنو ، كال يمقكف لو

...  قالكا ألكلي العمـ مف الصحابة : ماذا قاؿ الساعة ؟عمى جية االستيزاء
كقيؿ : قالكه لعبد ا بف مسعكد ، كعف ابف عباس : أنا منيـ ، كقد سنمّْيتي 

كقاؿ الشككاني : ))كىـ عمماء الصحابة رضي ا عنيـ ،  (ْ) (فيمف سيًئؿ(
كقيؿ : عبد ا بف عباس ، كقيؿ : عبد ا بف مسعكد ، كقيؿ : أبك الدرداء 

  (ٓ) ، كاألكؿ أكلى ، أم : سألكا أىؿ العمـ((

                                                 

كأنػػػػػػكار التنزيػػػػػػؿ  ُّٓ/َِكجػػػػػػامع البيػػػػػػاف لمطبػػػػػػرم  َٔٓ/ِ( ينظػػػػػػر : تفسػػػػػػير مقاتػػػػػػؿ ُ)
 َُّ/ٔكثير  كتفسير القرآف العظيـ البف ُٖٔ/ْلمبيضاكم 

كالجػامع ألحكػاـ  ُُٔ/ٔكزاد المسػير البػف الجػكزم  َّٗ/ّ( ينظر : الكسيط لمكاحدم ِ)
   ِِّ/ْكفتح القدير لمشككاني ُٖٔ/ْكأنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ِِٕ/ُّالقرآف لمقرطبي 

 ِّٕ/ّ( ينظر : تفسير مقاتؿ ّ)

 ُّْ/ْ( الكشاؼ ْ)

 ّْ/ٓ( فتح القدير ٓ)
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ككاف ينبغي لمذيف نقمكا ىذا الكجو أف ال يكتفكا بتضعيفو ، بؿ بردّْه 
فساده كبطبلنو ، أك عدـ اإلشارة إليو ، كما فعؿ أعياف عمى قائمو كبياف 

المفسريف كجميكرىـ ، قاؿ الطبرم في تفسير اآلية : ))عف ابف عباس في 
اذىا قىاؿى آًنفنا( قاؿ ابف عباس : أنا منيـ  ـى مى قكلو تعالى ))قىاليكا ًلمًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم

، كقد سيًئٍمتي فيمىف سيًئؿ((
م : ))فإذا خرجكا مف المسجد قالكا كقاؿ الكاحد (ُ) 

كقاؿ ابف الجكزم : ))فالمراد بيـ عمماء  (ِ)ألكلي العمـ مف الصحابة((
ـى( كىـ  (ّ) الصحابة(( كقاؿ أبك حياف األندلسي : )))قىاليكا ًلمًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم

كقاؿ  (ْ)السامعكف لكبلـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ حقيقة الكاعكف لو((
سي : ))أم : ألكلي العمـ مف الصحابة رضي ا تعالى عنيـ ، كقيؿ : اآللك 

رعايتو مف الصحابة  الكاعكف لكبلمو عميو الصبلة كالسبلـ الراعكف لو حؽٌ 
كقاؿ ابف عاشكر : ))ىـ أصحاب رسكؿ ا  (ٓ) رضي ا تعالى عنيـ((

منيـ : عبد  صمى ا عميو كسمـ ، المبلزمكف لمجمسو المبلزمكف لو ، كسيمّْي
ا بف مسعكد ، كأبك الدرداء ، كابف عباس ، كركم عنو أنَّو قاؿ : أنا منيـ ، 

 (ٔ) كسيًئٍمتي فيمف سيًئؿ((
ما خرجكا مف كمعنى اآلية كما ىك كاضح : أفَّ المنافقيف كانكا كمٌ 

مجمس رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، سألكا عمماء الصحابة رضي ا 
ا معيـ في المجمس ، ككانكا مرة يسألكف ابف مسعكد ، كمرة عنيـ الذيف كانك 

                                                 

 ُٔ/ِٔ( جامع البياف ُ)

 ُِْ/ْ( الكسيط ِ)

 ِِْ/ٕكينظر : تفسير القرآف العظيـ البف كثير  ُٖٗ/ٕ( زاد المسير ّ)

 ُُُ/ٖ( البحر المحيط ْ)

  َِٔ/ُّ( ركح المعاني ٓ)

 ْٖ/ِٔ( التحرير كالتنكير ٔ)
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ابف عباس ، كمرة أبا الدرداء ، أك غيرىـ ، أك يككف المعنى أفَّ منيـ مف 
سأؿ ىذا ، كمنيـ مف سأؿ ذاؾ ، كليذا استعمؿ القرآف الكريـ ضمير 

( كلك كاف المراد ك  ـى احدنا منيـ دكف الجماعة ، كقاؿ : )قىاليكا ًلمًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم
 اآلخريف ألفرد كقيؿ : قالكا لمذم أكتي العمـ . 

( في الكجو الخامس بمعنى : عبد ا بف سبلـ ،  ـى عىؿى )أيكتيكا اٍلًعٍم كجى
ـى ًمف قىٍبًمًو ًإذىا  في قكلو تعالى : )قيٍؿ آًمنيكٍا ًبًو أىٍك الى تيٍؤًمنيكٍا ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم

مىيٍ  دنا }ييٍتمىى عى كفى ًلؤلىٍذقىاًف سيجَّ ـٍ يىًخرُّ بّْنىا ًإف كىافى كىٍعدي ًَُٕي افى رى يىقيكليكفى سيٍبحى { كى
ٍفعيكالن } بّْنىا لىمى ـٍ خيشيكعنا(}اإلسراء : َُٖرى يىًزيديىي كفى ًلؤلىٍذقىاًف يىٍبكيكفى كى يىًخرُّ { كى

ـى( بمعنى عبَُٗ-َُٕ د ا بف { كيؼ يصح أف نجعؿ )الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم
ـى ، فكيؼ يصحٌ  أف نجعؿ  سبلـ ؟! فمك أراد عالمنا ما لقاؿ : الذم أكتي العم

( كى  كفى الجمع بمعنى المفرد ؟! فأيف نذىب بضمائر الجمع : الكاك في )يىًخرُّ
 ) ـٍ بّْنىا( كضمير الغائبيف )ىي ( كضمير المتكمميف )نىا( في )رى ( ك )يىٍبكيكفى )يىقيكليكفى

( ك  ـٍ مىٍيًي ( كىذه الضمائر جميعيا تعكد إلى كاك الجمع في في )عى ـٍ )يىًزيديىي
ا أنَّؾ ال تجد أحدنا مف المفسريف قاؿ  ( ؟! كمف البدييي أيضن ـى )أيكتيكا اٍلًعٍم
بالكجو الذم قاؿ بو الحيرم ، حتى مقاتؿ بف سميماف ، فقد قاؿ في تفسير 

( ))يعني  ـى  (ُ) عبد ا بف سبلـ كأصحابو((قكلو تعالى : )ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم
ـى  (ِ)كذكر الطبرم أنَّيـ مؤمنكا أىؿ الكتاب كقاؿ الكاحدم )ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم

ًمف قىٍبًمًو( مف قبؿ نزكؿ القرآف ، يعني : طبلب الديف مثؿ أبي ذر ، كسمماف 
: )ًإفَّ  كقاؿ الزمخشرم : ))فإف قمتى ( ّ) ، ككرقة بف نكفؿ ، كزيد بف عمرك((

( تعميؿ لماذا ؟ قمتي : يجكز أف يككف  ـى لقكلو : )آًمنيكٍا  تعميبلن الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم
                                                 

  ِٕٔ/ِ( تفسير مقاتؿ ُ)

 َِٕ/ُٓ( جامع البياف ِ)

 ُِّ/ّ( الكسيط ّ)
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لػ)قؿ( عمى سبيؿ التسمية لرسكؿ ا صمى   تيٍؤًمنيكٍا( كأف يككف تعميبلن ًبًو أىٍك الى 
ا عميو كسمـ كتطييب نفسو ، كأنَّو قيؿ : تسؿَّ عف إيماف الجيمة بإيماف 

 (ُ) عمماء ، كعمى األكؿ إف لـ تؤمنكا بو لقد آمف بو مف ىك خير منكـ((ال
( كفييـ ثبلثة أقكاؿ ، أحدىا :  ـى كقاؿ ابف الجكزم : )))ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم
أنَّيـ ناس مف أىؿ الكتاب ، كالثاني : أنَّيـ األنبياء ، كالثالث : أنَّيـ طبلب 

                                                                                (ِ) الديف((
كقد يككف الحيرم نقؿ ىذه األكجو الثبلثة األخيرة مف كجكىيٍّ قبمو ، 
ٍعؿي الجمع بمعنى المفرد لـ يكف منيجو كحده ، بؿ ىذا ىك منيج أصحاب  كجى

ال كجكه كال نظائر ، جعميـ  كقد تقدَّـ في كتابي : (ّ)كتب الكجكه بعامَّة
الطاغكت الداؿ عمى الجمع بمعنى : كعب بف األشرؼ الييكدم ، في قكلو 
كنىييـ مّْفى النُّكًر ًإلىى  ـي الطَّاغيكتي ييٍخًرجي كٍا أىٍكًليىآؤيىي تعالى : )كىالًَّذيفى كىفىري

  (ْ){ ِٕٓالظُّميمىاًت(}البقرة : 
ا لقكاعد العربية التي ىي لغة كجعميـ الجمع بمعنى المفرد ييعدُّ ىدمن 

كف مطابقة كتاب ا ، كما أنَّو يدؿ عمى أفَّ أصحاب كتب الكجكه ال يتحرَّ 
عكف ، كال يبالكف ، كال كف ، كال يتكرٌ الكجو لممعنى المراد فحسب ، بؿ ال يتحرٌ 

 يستحكف مف مخالفة الكجو لممعنى الظاىر مف النص القرآني .

                                                 

 ِٗٔ/ّيؿ لمبيضاكم كينظر : أنكار التنز  ِٕٔ/ِ( الكشاؼ ُ)

كالجػػػامع ألحكػػػاـ  ُْٗ/ّكينظػػػر : المحػػػرر الػػػكجيز البػػػف عطيػػػة  ُٕ/ٓ( زاد المسػػػير ِ)
 ِّْ/َُالقرآف لمقرطبي 

 ُٓرقـ المفظ  ُٖٓ-ُْٗ( ينظر : كتابي : ال كجكه كال نظائر ص  ّ)

،  ِٖ-ِٕ، كباسػػػـ الكجػػػكه كالنظػػػائر ص ُُٔ-ُُٓ( ينظػػػر : األشػػػباه كالنظػػػائر ص ْ)
كنزىػػػة  َِّكينظػػػر : الكجػػػكه كالنظػػػائر لمػػػدامغاني ص  ٕٔكالكجػػػكه كالنظػػػائر ليػػػركف ص 

 .ُٗٔ-ُٖٔكمنتخب قرة العيكف البف الجكزم ص ُٖٗ-ُٖٖاألعيف ص 
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 قاؿ الدامغاني : ))تفسير السنيف عمى أربعة أكجو : : السنيف-ٕ

ٍذنىا آؿى  لىقىٍد أىخى فكجو منيا : السنيف ، يعني الجدكبة ، قكلو تعالى : )كى
(}األعراؼ :  كفى ـٍ يىذَّكَّري نىٍقصو مّْف الثَّمىرىاًت لىعىمَّيي { يعني : ًَُّفٍرعىكفى ًبالسًّْنيفى كى

 بالجدكبة
األياـ كالدىكر ، قكلو تعالى : )ىيكى الًَّذم كالكجو الثاني : السنيف : 

نىاًزؿى ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السًّْنيفى  قىدَّرىهي مى عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاء كىاٍلقىمىرى نيكرنا كى جى
(}يكنس :   {ٓكىاٍلًحسىابى

لىًبثيكا  كالكجو الثالث : السنيف ، يعني السنة بعينيا ، قكلو تعالى : )كى
ـٍ ثىبلثى   {ًِٓمائىةو ًسًنيفى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا(}الكيؼ :  ًفي كىٍيًفًي

{ ًفي ّكالكجو الرابع : السنيف بعينيا ، قكلو تعالى : )سىيىٍغًمبيكفى }
(}الركـ :     (ُ){((ْ-ًّبٍضًع ًسًنيفى

عٍ  يعني أٌف األكجو السنيف في الكجو الرابع تعني السنيف بعينيا ،  ؿي جى
 فيي إذف أكجو مختمقة بطريقتيف :،  بعينياعني السنيف الثبلثة الباقية ال ت

عىؿى السنيف في الكجو الثالث  األكلى : جعؿ الجمع بمعنى المفرد :  جى
ـٍ ثىبلثى ًمائىةو ًسًنيفى  لىًبثيكا ًفي كىٍيًفًي يعني السنة بعينيا ، في قكلو تعالى : )كى

ر )ثىبلثى ًمائىةو كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا( قرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كعاصـ كابف عام
( في مكضع نصب بدؿ ، كقرأ حمزة كالكسائي )ثىبلثى  ( منكننا ، ك)ًسًنيفى ًسًنيفى
يقاع الجمع  ( مضافنا غير منكف بكضع سنيف مكضع سنة ، كا  ًمائىًة ًسًنيفى

ذلؾ أفَّ األصؿ في تمييز المئة أف يككف مفردنا مجركرنا ،  (ِ)مكقع المفرد
اإلفراد ، كبيا قرأ أيبىي ، كقرأ الضحاؾ ))كفي مصحؼ عبد ا )سنة( ب

                                                 

(
ٔ

 ٕ٘ٙ( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص 

(
ٕ

ٚدفغةة١ش  ِٔ٘ٔٚجةةاص اٌمةةشآْ ألةةةٟ عت١ةةذث ص  ٖٙ/ٕ ( ٠ٕظةةش : ِعةةأٟ اٌمةةشآْ ٌٍفةةشاا

ٚاٌذجةج يةٟ عٍةً اٌمةشاااح اٌغةتع ألةةٟ عٍةٟ إٌذةٛٞ  ٕٙٙغش٠ب اٌمشآْ الةةٓ لذ١تةج ص 

-2ٓٗ/2ٚاٌذس اٌّظْٛ ٌٍذٍتٟ  2ٕٙ/ٓٔٚاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍمش تٟ  ٖٙٗ-ٖٖٗ/ٖ

ٗ2ٔ  
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كقراءة  (ُ))ًسنكف( بالكاك عمى أنَّيا خبر مبتدأ مضمر ، أم : ىي سنكف((
اإلفراد : )ثبلثمئة سنة( قراءة شاذة فيي ليست مف القراءات السبع ، كال 
القراءات العشر ، بؿ لـ أجدىا حتى في القراءات األربع عشرة ، كالقراءات 

ة لرسـ المصحؼ ، كال ييعتدُّ بيا ، كال تيعدُّ مف القرآف ، بؿ مىف الشاذة مخالف
قرأ بيا في صبلتو بطمت صبلتو ، كقد صحَّ أف يقاؿ : كقع الجمع مكقع 
المفرد ، أك جاء في مكضعو ، لما تقدـ ذكره ، لكف ال يصحُّ جعؿ الجمع 

ا : ال يصح يعني المفرد بعينو ؟ فيذا ما لـ يقؿ بو أحد مف أىؿ المغة ، كقالك 
  في باب المجاز .جعؿ الجمع بمعنى المفرد إالٌ 

عىؿى السنيف بمعنى السنة بعينيا  ىذا مف جية كمف جية أخرل فإنَّو جى
أم : بمعنى المفرد ، في حيف أفَّ المراد ، كما تقدـ ، مف السنيف في كمتا 

فرد ، القراءتيف المتكاترتيف ، السنيف بعينيا ، أم : معنى الجمع ال معنى الم
( يريدكف : كلبثكا في  قاؿ الفراء : ))كقرأ كثير مف القراء )ثىبلثى ًمائىةو ًسًنيفى

كقاؿ أبك عبيدة : )))ثىبلثى  (ِ) كيفيـ سنيف ثبلثمئة ، فينصبكنيا بالفعؿ((
( مقدَّـ كمؤخَّر ، مجازه : سنيف ثبلثمئة((  (ّ)ًمائىةو ًسًنيفى
ا ال مفردنا في قكلو تعالى كمف جية ثالثة أفَّ مجيء تمييز المئة جمعن 

ـٍ ثىبلثى ًمائىةو ًسًنيفى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا( كاف لغرض مقصكد ذكره  لىًبثيكا ًفي كىٍيًفًي )كى
أىؿ التفسير  ، قاؿ ابف قتيبة : ))كلـ يقؿ سنة ، كأنَّو قاؿ : كلبثكا في كيفيـ 

يخرج مخرج ثبلثمئة ، ثـ قاؿ : سنيف ، أم : ليست شيكرنا ، كال أيامنا ، كلـ 
ـٍ ثىبلثى ًمائىةو(  (ْ) ثبلثمئة درىـ(( لىًبثيكا ًفي كىٍيًفًي ك))قاؿ الضحاؾ : نزلت : )كى

( كلـ  ( فمذلؾ قاؿ )ًسًنيفى فقالكا : أيامنا ، أكشيكرنا ، أك سنيف ؟ فنزلت )ًسًنيفى
                                                 

(
ٔ

 2ٓٗ/2( اٌذس اٌّظْٛ ٌٍذٍتٟ 

(
ٕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٖٙ/ٕ( ِعأٟ اٌمشآْ 

(
ٖ

 ٔ٘ٔ( ِجاص اٌمشآْ ص 

(
ٗ

 ٕٙٙ( دفغ١ش غش٠ب اٌمشآْ ص 
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))كأخرج ابف مردكيو عف الضحاؾ عف أبف عباس ، قاؿ :  (ُ) يقؿ : سنة((
ا أـ لمَّا نزلت ىذه اآل ـٍ ثىبلثى ًمائىةو( قيؿ يا رسكؿ ا : أيامن لىًبثيكا ًفي كىٍيًفًي ية )كى

أشيرنا أـ سنيف ؟ فأنزؿ ا : )ًسًنيفى كىاٍزدىاديكا ًتٍسعنا( كأخرجو ابف أبي شيبة 
كابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ عف الضحاؾ بدكف ذكر ابف 

 (ِ)عباس((
ٍعؿي السنيف بمعنى السنة  بعينيا مخالؼ لمقراءة المتكاترة ، كلخط فجى

   المصحؼ ، كلممعنى المراد ، فيذه ىي كتب الكجكه كالنظائر
عىؿى الدالمغاني السنيف في الثانية : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو :  جى

ٍذنىا آؿى ًفٍرعىكفى ًبالسًّْنيفى  لىقىٍد أىخى الكجو األكؿ بمعنى الجدكبة في قكلو تعالى : )كى
نىٍقصو  ( كالتقدير : كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالجدكبة  كى كفى ـٍ يىذَّكَّري مّْف الثَّمىرىاًت لىعىمَّيي

ك))السنة : الحكؿ اثنا عشر شيرنا(((ّ) ، ك))السنة معركفة((
))كقاؿ (ْ) 

: السنة تماـ دكرة الشمس ، كتماـ ثنتي عشرة دكرة لمقمر ، كالسنة ( ٓ)المناكم
كف يكمنا كثمثا يكـ ، كالسنة القمرية أربعة الشمسية ثبلثمئة يكـ كخمسة كست

كخمسكف كثبلثمئة يكـ كثمث عشر يكـ ، فتككف السنة الشمسية زائدة عمى 
القمرية بأحد عشر يكمنا كجزء مف أحد كعشريف جزءنا مف يكـ((
فيذه ىي  (ٔ) 

داللة السنة في المغة ، لذلؾ تأكَّؿ أىؿ المغة جعميا بمعنى الجدكبة عمى 

                                                 

(
ٔ

 ٠ٕٚظةةش : اٌجةةاِع ألدىةةاَ اٌمةةشآ4ْٙ/٘( صاد اٌّغةة١ش يةةٟ عٍةةُ اٌذفغةة١ش الةةةٓ اٌجةةٛصٞ 

 2ٕٙ/ٌٍٓٔمش تٟ 

(
ٕ

 2ٖٗ/ٖ( يذخ اٌمذ٠ش ٌٍشٛوأٟ 

(
ٖ

 2ٔٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٗ

 2ٕٕ/ٕ( عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 

(
٘

يٗ اٌّذمك ، ٚ٘ٛ : ِذّذ ةةٓ عتةذ اٌةش ٚف إٌّةاٚٞ اٌمةا٘شٞ ِةٓ وتةاس اٌعٍّةاا  ( ٌُ ٠عشَّ

٘ةة  ٖٔٓٔةاٌةةذ٠ٓ ٚاٌفٕةةْٛ ، ٌةةٗ ٔذةةٛ ثّةةا١ٔٓ ِظةةٕفًا ِٕٙةةا شةةشح اٌمةةاِٛط اٌّذةة١ط ، دةةٛيٟ 

 ٕٗٓ/ٕٙظش : األعالَ ٌٍضسوٍٟ ٠

(
ٙ

 2ٖٔ/2ٖ( دا  اٌعشٚط 
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ألكؿ : أفَّ ))السنة مطمقة : السنة المجدبة ، أكقعكا ذلؾ عمييا تأكيميف : ا
إكبارنا ليا كتشنيعنا كاستطالة((
كالثاني : أنَّو ))مف المجاز : أخذىـ ا  (ُ) 

كمف المجاز : السنة : األرض ...  بالسنة كالسنيف ، أم : الجدب كالقحط
ة ، جمعو سنكف ، المجدبة عمى التشبيو بالسنة مف الزماف ، يقاؿ : أرض سن

ا  بالكسر ، كحكى المحياني : أرض سنكف ، كأنَّيـ جعمكا كٌؿ جزء منيا أرضن
لىقىٍد  سنة ، ثـ جمعكه عمى ىذا ، كمف السنيف جمع السنة ، قكلو تعالى : )كى

( أم : بالجدب كالقحط(( ٍذنىا آؿى ًفٍرعىكفى ًبالسًّْنيفى كقاؿ الزجاج في تفسير ( ِ) أىخى
 (ّ)اؿ : مسَّتيـ السنة ، كمعناه : جدب السنة ، كشٌدة السنة((ىذه اآلية : ))يق

نَّما المراد  فميس المراد إذف مف السنة عند ذكرىا أف تككف ىي الجدب ، كا 
الجدب الذم يحصؿ فييا ، فالصحيح ، كما تقدـ أفَّ ))السنة مطمقة : السنة 

الناس فييا  المجدبة(( فغمب التعبير عف السنة بالجدب ؛ ألفَّ ىذه ىي أحكاؿ
في العادة ، فإذا ذكرت السنة أرادكا السنة المجدبة ال السنة الخصبة ، فاكتفكا 
بذكرىا عف كصفيا بالجدب ، فيككف مف الزيغ في التأكيؿ جعؿ قكلو تعالى : 
( بتقدير : كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالجدكبة ، بؿ  ٍذنىا آؿى ًفٍرعىكفى ًبالسًّْنيفى لىقىٍد أىخى )كى

صحيح أف نجعمو بتقدير : كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالسنيف المجدبات التأكيؿ ال
ذفٍت  ، فتككف السنيف باقية عمى معناىا ، كقد اكتيًفي بذكر المكصكؼ كحي

 صفتو مع تقديرىا لمعمـ بيا . 
عىؿى السنيف في الكجو الثاني بمعنى األياـ كالدىكر ، في قكلو  كجى

عىؿى الشٍَّمسى  نىاًزؿى ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى  تعالى : )ىيكى الًَّذم جى قىدَّرىهي مى ًضيىاء كىاٍلقىمىرى نيكرنا كى
( كىذا الكجو غير مكافؽ لمعنى اآلية ؛ ألفَّ الدىكر جمع  السًّْنيفى كىاٍلًحسىابى
دىر ، كالدىر غير محدد زماننا فيك غير قابؿ لمعدّْ ، كا سبحانو قاؿ : 

                                                 

(
ٔ

 2ٕٕ/2( ٌغاْ اٌعشا 

(
ٕ

 2٘ٔ/2ٖ( دا  اٌعشٚط 

(
ٖ

 42ٕ/ٕ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 
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( قاؿ الراغب : ))كالدىر في األصؿ اسـ لمدة )ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السًّْنيفى كىاٍلحً  سىابى
مىى  العالـ مف مبدإ كجكده إلى انقضائو ، كعمى ذلؾ قكلو تعالى :  )ىىٍؿ أىتىى عى

كدىري ... { ثـ ييعىبَّر بو عف مدة كثيرةُاألنسىاًف ًحيفه مّْفى الدٍَّىًر(}اإلنساف : 
ة ، فقيؿ : ما دىرم فبلف مدة حياتو ، كاستعير لمعادة الباقية مدة الحيا

فالدىر غير قابؿ لمعدّْ مف جية ، كزمانو ممتد عبر العصكر  (ُ)بكذا((
كاألجياؿ مف جية أخرل ، كالمراد في قكلو تعالى : )ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السًّْنيفى 
( ما يمكف عدُّه كحسابو ضمف الجيؿ كالعصر ؛ ليستفيد أىؿ الجيؿ  كىاٍلًحسىابى

سير مىف أدخؿ الدىكر كالعصر مف عدّْه كحسابو ؛ لذلؾ لـ أجد في كتب التف
في باب العدّْ كالحساب ، قاؿ الطبرم : ))كقكلو : )ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السًّْنيفى 
( يقكؿ : كقدَّر ذلؾ منازؿ ؛ لتعممكا أنتـ أييا الناس عدد السنيف ،  كىاٍلًحسىابى
دخكؿ ما يدخؿ منيا ، كانقضاء ما يستقبؿ منيا كحسابيا ، يقكؿ : كحساب 

كقاؿ الكاحدم :  (ِ) كعدد أياميا ، كحساب ساعات أياميا((أكقات السنيف 
( يعني حساب الشيكر كالسنيف كاألياـ  )))ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السًّْنيفى كىاٍلًحسىابى

( كحساب األكقات مف الشيكر (ّ)كالساعات(( كقاؿ الزممخشرم : )))كىاٍلًحسىابى
 (ْ) كاألياـ كالميالي((

 اني األعالـ المعارؼ النكرة بمع عشرة : جعؿ الطريقة السابعة
كمف أمثمتيا ما كاف ،  كقد مٌرت شكاىد مف ذلؾ في مكاضع مختمفة

 مف كجكه األلفاظ اآلتية : 
ف الكػريـ عمػى اثنػي ذكر أىؿ الكجكه أف االمػرأة فػي القػرآ:  االمرأة-ٔ
 عشر كجينا 

                                                 

(
ٔ

 2ٓٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٕ

 ٔٓٔ/ٔٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 4ٖ٘/ٕ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

 2ٖٔ/ٕ( اٌىشاف 
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اٍمػػػػرىأىةي قىالىػػػػًت الكجػػػػو األكؿ ، امػػػػرأة ، يعنػػػػي زليخػػػػا ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : )
ؽُّ  ٍصحىصى اٍلحى  . {ُٓ(}يكسؼ : اٍلعىًزيًز اآلفى حى

ػػػدتُّ كالكجػػػو الثػػػاني ، امػػػرأة  يعنػػػي بمقػػػيس ، كقكلػػػو تعػػػالى : ) ًإنّْػػػي كىجى
 { يعني : بمقيس .                      ِّ(}النمؿ : اٍمرىأىةن تىٍمًمكيييـٍ 

كقكلػو  كالكجو الثالػث ، امػرأة يعنػي آسػيا بنػت مػزاحـ ، امػرأة فرعػكف ،
لى تعالى : ) ٍيفو لّْي كى قىالىًت اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍكفى قيرَّتي عى (}القصص : كى يعنػي آسػية  {ٗؾى

 بنت مزاحـ .
ػػػػةه كالكجػػػو الرابػػػػع ، امػػػػرأة يعنػػػػي سػػػػارة ، كقكلػػػػو تعػػػػالى : ) كىاٍمرىأىتيػػػػوي قىآًئمى

ًحكىتٍ   { يعني سارة .ُٕ(}ىكد : فىضى
، أـ مػريـ ، كىػي حنػة كقكلػو تعػالى :  كالكجو الخامس ، امرأة عمػراف

رنا) ػػرَّ ػػا ًفػػي بىٍطنًػػي ميحى (}آؿ عمػػراف : ًإٍذ قىالىػػًت اٍمػػرىأىةي ًعٍمػػرىافى رىبّْ ًإنّْػػي نىػػذىٍرتي لىػػؾى مى
 { يعني حنة أـ مريـّٓ

(}ىكد ًإالَّ اٍمرىأىتىػؾى كقكلػو تعػالى : )كالكجو السادس ، امرأة لكط ، كاليػة 
 :ُٖ} 

ػرىبى نكح ، كاغمة أك كاعمة ، كقكلو تعالى : ) كالكجو السابع ، امرأة ضى
كا ًاٍمرىأىةى نيكحو  ثىبلن لّْمًَّذيفى كىفىري  { .َُ(}التحريـ : المَّوي مى

مَّالىػةى كالكجو الثامف ، امرأة يعني أـ جميؿ ، كقكلو تعالى : ) كىاٍمرىأىتيػوي حى
طىبً   يعني امرأة أبي ليب  {ْ(}المسد : اٍلحى

ة يعنػػي بنػػت محمػػد بػػف سػػممة ، كقكلػػو تعػػالى  : كالكجػػو التاسػػع ، امػػرأ
افىٍت ًمف بىٍعًميىا نيشيكزنا) ًف اٍمرىأىةه خى  {ُِٖ(}النساء : كىاً 

كالكجػػو العاشػػر ، المرأتػػاف ابنتػػا شػػعيب، كيقػػاؿ ابنتػػا ابػػف أخيػػو يثػػركف 
ـي اٍمرىأتىٍيًف تىذيكدىافً كقكلو تعالى : ) دى ًمف ديكًنًي { يعني ابنتي ِّ(}القصص : كىكىجى

 أخي شعيب ، كيقاؿ ىك شعيب نفسو .
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كالكجػػو الحػػادم عشػػر ، امػػرأة يعنػػي أـ شػػريؾ بنػػت جػػابر العامريػػة ، 
 {َٓ(}األحزاب : كىاٍمرىأىةن مٍُّؤًمنىةن ًإف كىىىبىٍت نىٍفسىيىا ًلمنًَّبيّْ كقكلو تعالى  : )

ـٍ يىكيكنىػا كالكجو الثاني عشر ، المرأة المجيكلة ، كقكلو تعالى : ) فىًإف لَّػ
ؿه كىاٍمرىأىتىافً رى  مىٍيًف فىرىجي   (ُ){ِِٖ(}البقرة : جي

جعمكا )امرأتاف( في الكجو الثاني عشر بمعنى المرأة المجيكلة ، كىذا 
 مكافؽ لمعنى تنكيرىا 

ا نكرة  الباقيةكردت )امرأة( في شكاىد الكجكه األحد عشر ك  مفػردة أيضن
 ككردت في الكجو الثاني ، كالتاسع ، كالعاشر ، كالحادم عشر ، غير مضافة 

 .إلى العمـ في األكجو الباقية مضافة 
عىمكىػػا  التراكيػػب اإلضػػافية بمعػػاني أسػػمائيٌف ، كلػػيس المػػراد فػػي كقػػد جى

ٌنمػػا التعريػػؼ إلػػى أسػػماء أزكاجيػػٌف ؛ ألٌنيػػٌف بيػػٌف بإضػػافتيٌف  ىػػذا التعريػػؼ ، كا 
 .الناس بيذه اإلضافة معركفات في التاريخ كعند 
فػػي قكلػػو تعػػالى : فػػي الكجػػو الثػػاني بمعنػػى بمقػػيس ، كجعىمػػكا )امػػرأة( 

دتُّ اٍمرىأىةن تىٍمًمكيييـٍ ) كقد نٌكر امرأة  ؛ ألٌنػو أراد امػرأة مػا ، { ِّ(}النمؿ : ًإنّْي كىجى
، كال النبػٌي سػميماف عميػو يعػرؼ اسػميا كػاف مػا اليدىد كما ذكر اسميا ؛ ألٌف 

 . فجعميا بمعنى بمقيس تحريؼ لمكاقع كالمعنى المرادالسبلـ ، 
في الكجو التاسع بمعنى : بنت محمد بف سممة ، فػي  كجعمكا )امرأة( 

افىػػٍت ًمػػف بىٍعًميىػػا نيشيػػكزناقكلػػو تعػػالى : ) ًف اٍمػػرىأىةه خى كقػػد نكَّػػر  {ُِٖ(}النسػػاء :  (كىاً 
ألنَّػو أراد أف يينيػا ؛ف دكف أف يقصػد تع)امرأة( ألنَّو أراد امرأة مػا مػف النسػاء مػ

ػؿ بيػا فػي كػؿ زمػاف  يككف الحكـ عامِّا ، بػؿ أراد أف يكػكف قاعػدة شػرعية  ييعمى
كمكاف كحتى قياـ الساعة ، فكيؼ يصح قصر ىذا الحكـ عمى امرأة معٌينػة ، 

 فجعميا بمعنى امرأة معٌينة تحريؼ لممعنى المراد المذككر 
                                                 

(
ٔ

ٚةظةائش  2٘-2ٌٍٗةذاِغأٟ ص ٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش  22-22( ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

 ٕٙ-ٓٙ/ٕرٚٞ اٌذ١١ّض 
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ابنتػي شػعيب فػي قكلػو  كجعمكا )امػرأتيف( فػي  الكجػو العاشػر ، بمعنػى
ـي اٍمػػػػػرىأتىٍيًف تىػػػػػذيكدىافً تعػػػػػالى : ) ػػػػػدى ًمػػػػػف ديكًنًيػػػػػ بػػػػػؿ أراد  { ِّ(}القصػػػػػص :  (كىكىجى

امػرأتيف مػػف النسػػاء مػػف دكف تعيينيمػػا ، ككيػػؼ يصػػح أنَّػػو أراد ابنتػػي شػػعيب ، 
 ابنتي مىف ىما ؟! كقتئذو كىك لـ يكف يعمـ 

ريؾ بنػػت جػػابر كجعىمػػكا )امػػرأة( فػػي الكجػػو الحػػادم عشػػر بمعنػػي أـ شػػ
(}األحزاب : كىاٍمرىأىةن مٍُّؤًمنىةن ًإف كىىىبىٍت نىٍفسىيىا ًلمنًَّبيّْ العامرية ، في قكلو تعالى  : )

امرأة مؤمنػة كانػت ؛ ألفَّ ا سػبحانو مػا أراد  { كمف الكاضح أفَّ المراد أمٌ َٓ
 . قصر تحميؿ ىذه اليبة لمرسكؿ صمى ا عميو كسٌمـ في امرأة معٌينة

ؼ يصٌح في ىذه األكجو األربعة جعؿ )امرأة( كىي نكرة بمعنى ككي
العمـ المعرفة ؟! فيذا غير مخالؼ لممعنى المراد فحسب ، بؿ ىك مخالؼ 

ا لقكاعد المغة .  أيضن
لـ يسْـّ المرأة بيذه في ىذه الكجكه األحد عشر القرآف الكريـ ك 

نَّما سمَّى  كبلِّ منيا  الشخصيات األنثكية كما فعؿ أصحاب كتب الكجكه ، كا 
بالمرأة ، فيي جميعيا بمعنى المرأة ، كليست المرأة بمعانييا ، فيي إذف 

إلى االمرأة مختمىقة ، فتككف ىذه الكجكه المنسكبة جميعيا كجو كاحد 
 ة ، كبجعؿ النكرة بمعنى العمـ المعرفة بطريقتيف : طريقة الدراسة المعككس

 قاؿ الحيرم : ))البشر عمى عشرة أكجو :  البشر :-ٕ

اًلؽه بىشىرنا ًمف :  كقكلو تعالى آدـ عميو السبلـ: أحدىا  )ًإنّْي خى
(}ص :   {ًُٕطيفو

ا نىرىاؾى ًإالَّ بىشىرنا  الكجو الثاني : نكح عميو السبلـ كقكلو تعالى : )مى
ٍثمىنىا(}ىكد   {ِٕ: مّْ

الثالث : مكسى كىركف عمييما السبلـ ، كقكلو تعالى : )فىقىاليكا أىنيٍؤًمفي 
(}المؤمنكف :  ا لىنىا عىاًبديكفى قىٍكميييمى ٍيًف ًمٍثًمنىا كى  { ًْٕلبىشىرى
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الرابع : عيسى عميو السبلـ ، كقكلو تعالى : )مىا كىافى ًلبىشىرو أىف ييٍؤًتيىوي 
ـى  ٍك كىالنُّبيكَّةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكٍا ًعبىادنا لّْي ًمف ديكًف الٌمًو(}آؿ الٌموي اٍلًكتىابى كىاٍلحي

 { ٕٗعمراف : 
ا أىنىا  الخامس : محمد صمى ا عميو كسمـ ، كقكلو تعالى : )قيٍؿ ًإنَّمى

(}الكيؼ :  ى ًإلىيَّ ـٍ ييكحى ٍثميكي  { َُُبىشىره مّْ
ًإٍف أىنتيـٍ ًإالَّ بىشىره السادس : الرسؿ ، كقكلو تعالى : )قىاليكٍا 

ٍثمينىا(}إبراىيـ :   {َُمّْ
مىا كىافى ًلبىشىرو أىف ييكىمّْمىوي  السابع : رسكؿ مف الرسؿ ، كقكلو تعالى : )كى

 {ُٓ كىٍحينا(}الشكرل : المَّوي ًإالٌ 
الثامف : آدمي ، كقكلو تعالى : )مىا ىىػذىا بىشىرنا ًإٍف ىىػذىا ًإالَّ مىمىؾه 

 {ُّ: كىًريـه(}يكسؼ 
التاسع : جبر كيسار ، كىما عبداف أعجمياف ، كقكلو تعالى : )ًإنَّمىا 

(}النحؿ :   {َُّييعىمّْميوي بىشىره
مىؽى(}المائدة :  ٍمؽ ، كقكلو تعالى : )بىٍؿ أىنتـي بىشىره مّْمٍَّف خى العاشر : الخى

ُٖ))}(ُ)   
ا الفيركزآبادم ، كأضاؼ إلى الكجكه المذككرة  كىذا ما قالو أيضن

 األكجو اآلتية :
))الحادم عشر : بمعنى صالح النبي ، كقكلو تعالى : )فىقىاليكا أىبىشىرنا 

نَّا كىاًحدنا نَّتًَّبعيوي(}القمر :   { ِْمّْ
الثاني عشر : بمعنى يكسؼ الصديؽ ، كقكلو تعالى : )مىا ىىػذىا بىشىرنا 

 ما تقدـ بمعنى آدمي { كجعمو الحيرم كًُّإٍف ىىػذىا ًإالَّ مىمىؾه كىًريـه(}يكسؼ : 

                                                 

 ُِّ( كجكه القرآف ص  ُ)
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ثَّؿى لىيىا بىشىرنا  الثالث عشر : بمعنى جبريؿ ، كقكلو تعالى : )فىتىمى
 {ُٕسىًكيِّا(}مريـ : 

الرابع عشر : بمعنى ابف ماثاف ، كقكلو تعالى : )قىالىٍت أىنَّى يىكيكفي ًلي 
ـٍ أىؾي بىًغيِّا(}مريـ :  لى ـٍ يىٍمسىٍسًني بىشىره كى لى   (ُ){((َِغيبلـه كى

بشري : الخمؽ يقع عمى األنثى كالذكر كالكاحد كاالثنيف كالجمع ، ال
كالبىشىرىة كالبىشىر ظاىر جمد اإلنساف ، كقد يثنَّى ، كفي التنزيؿ : )فىقىاليكا أىنيٍؤًمفي 

(}المؤمنكف :  قىٍكميييمىا لىنىا عىاًبديكفى ٍيًف ًمٍثًمنىا كى { كفي الحديث : لـ أبعث ًْٕلبىشىرى
شاركـ ، كسمّْي اإلنساف بشىرنا لتجرد بشرتو مف الشعر عمالي ليضربكا أب
  (ِ)كالصكؼ كالكبر

ٍمؽ ، كما جاء في الكجو  الرسؿ ، كرسكؿ مف الرسؿ ، كآدمي ، كالخى
السادس ، كالسابع ، كالثامف ، كالعاشر ، ىذه األكجو األربعة قريبة مف معنى 

رادؼ ال في باب البشر ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الت
  .الكجكه 

جعؿ مىف ىما ًمف أصحاب كتب الكجكه )بىشىرنا( في الكجو األكؿ ك 
( ك)بىشىرنا(:  في قكلو تعالى  بمعنى آدـ عميو السبلـ اًلؽه بىشىرنا ًمف ًطيفو  )ًإنّْي خى

نكرة ، كمعنى اآلية كما ىك كاضح : إني سأخمؽ شيئنا لـ ييخمىؽ بعد سأخمقو 
مف طيف ، كآدـ عميو السبلـ عمـ معرفة ، كقد عيًرؼ باسمو المذككر كأنَّو أبك 
البشر كأنَّو مخمكؽ مف طيف بعد خمقو ، كقد استدؿ أىؿ الكجكه عمى صحة 

ؿ )بىشىرنا( بمعنى آدـ كجكىيـ لمفظ بجكاز أف تحؿ محمو كتؤدم معناه ، فجع
يجعؿ معنى اآلية كتقديرىا : إني سأخمؽ المخمكؽ مف طيف سأخمقو مف طيف 

                                                 

 َِْ-َِّ/ِ( بصائر ذكم التمييز  ُ)

كتػػػاج  ٖٗ/ِكلسػػػاف العػػػرب  ْٗكمقػػػاييس المغػػػة ص  ّٕ( ينظػػػر : العػػػيف لمخميػػػؿ ص ِ)
 ٖٗ-ٕٗ/َُالعركس 
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، كالمخمكؽ ال ييخمىؽ ، فالقكؿ بيذا الكجو ال ييعدُّ تحريفنا ظاىرنا لمنص القرآني 
 فحسب ، بؿ يجعؿ اآلية بمعنى مخالؼ لممنطؽ كالعقؿ كالكاقع  

نكح عميو السبلـ في قكلو  بمعنىكجعبل )بىشىرنا( في الكجو الثاني 
ٍثمىنىا( كقد استعمؿ القرآف الكريـ لفظ )بىشىرنا(  ا نىرىاؾى ًإالَّ بىشىرنا مّْ تعالى : )مى
كبصيغة النكرة ؛ ألنَّو أريد أف يككف المعنى أفَّ قـك نكح احتجكا كاستدلكا عمى 

التي يقرُّ  أنَّو ليس لنكح ميزة كفضؿ عمييـ ؛ ألنَّو يشترؾ معيـ بصفة البشرية
معنى نكح بيا ، كىك ادعاء صحيح كمقبكؿ ، لكف عند جعؿ )بىشىرنا( ب

ا مثمنا ، ستككف الحجة غير مقبكلة كاالستدالؿ  كبتقدير : ما نراؾ إالٌ  نكحن
غير صحيح ، ألفَّ قكـ نكح ال يشترككف معو بصفة عمىميتو كما اختص بو 

ا ذلؾ ؛ ألنَّو كاضح مف النبكة ، كىـ ابتداء ال يمكف كال يصح أف يدعك 
البطبلف ، فادعكا األمر األكؿ ، فيككف جعؿ )بىشىرنا( بمعنى نكح تحريؼ 

     . ظاىر لممعنى المراد
ٍيًف( في الكجو الثالث بمعنى : مكسى كىركف عمييما  كجعبل )بىشىرى

قىٍكميييمىا ٍيًف ًمٍثًمنىا كى (  السبلـ ، في قكلو تعالى : )فىقىاليكا أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى لىنىا عىاًبديكفى
كيقاؿ في ىذا الكجو ما قمتيو في الكجو الثاني أفَّ قكـ مكسى ادعكا أفَّ مكسى 
كىركف مشتركاف معيـ بصفة البشرية ، كلـ يدعكا أنَّيـ مشترككف معيما 
ٍيًف( ألٌنو  بصفة العمىمية كما اختصا بو مف النبكة ، كالقرآف استعمؿ لفظ )بىشىرى

ٍيًف( بمعنى  أراد أف يحكي ما ادعكه كما صدر منيـ كما كقع ، فجعؿ)بىشىرى
مكسى كىركف كبتقدير : أنؤمف لمكسى كىركف مثمنا ، تحريؼ ظاىر لممعنى 

 المراد مف النص القرآني كتحريؼ لمكاقع الذم حكاه القرآف الكريـ . 
كجعبل )بىشىر( في الكجو الرابع بمعنى عيسى عميو السبلـ ، في قكلو  

ـى كىالنُّبيكَّةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس تعالى : )مىا كىا ٍك فى ًلبىشىرو أىف ييٍؤًتيىوي الٌموي اٍلًكتىابى كىاٍلحي
كيكنيكٍا ًعبىادنا لّْي ًمف ديكًف الٌمًو( كاستعمؿ الفرآف لفظ ) بىشىر( كبصيغة النكرة ؛ 
ألنَّو أراد أٌم بشر كاف ، سكاء كاف عيسى عميو السبلـ أـ غيره ال يحؽ لو 
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عطاه ا النبكة أف )يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكٍا ًعبىادنا لّْي ًمف ديكًف الٌمًو( كبجعؿ إذا أ
)بىشىر( بمعنى عيسى عميو السبلـ يككف التقدير : مىا كىافى لعيسى أىف ييٍؤًتيىوي 

ـى كىالنُّبيكَّةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكٍا ًعبىادنا لّْي مً  ٍك ف ديكًف الٌمًو ، الٌموي اٍلًكتىابى كىاٍلحي
فيككف ىذا النيي مقتصرنا عمى عيسى عميو السبلـ ، كال يشمؿ غيره مف 
البشر، كىذا تحريؼ ظاىر لمنص القرآني الذم أراد نيي أٌم إنساف ، كائننا 

 مف كاف أف يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكٍا ًعبىادنا لّْي ًمف ديكًف الٌمًو   
( في الكجو الرابع عشر ، بمعنى ابف ماثاف  كجعؿ الفيكزآبادم )بىشىره

ـٍ أىؾي  لى ـٍ يىٍمسىٍسًني بىشىره كى لى ، في قكلو تعالى : )قىالىٍت أىنَّى يىكيكفي ًلي غيبلـه كى
كاستعمؿ الفرآف لفظ ) بىشىر( كبصيغة النكرة ؛ ألنَّو أراد أٌم بشر كاف  (ُ)بىًغيِّا(

( بمعنى ابف ماثاف يككف  ، سكاء كاف ابف ماثاف أـ غيره ، كجعؿ )بىشىره
ـٍ يىٍمسىٍسًني ابف ماثاف ، فيككف القكؿ بيذا الكجو طعننا كشكِّا في  لى التقدير : كى
عفة مريـ عمييا السبلـ ؛ ألنَّيا بيذا المعنى تككف قد قصرت عدـ مٌسيا مف 
لدف ابف ماثاف ، كاحتمؿ السياؽ أف يككف قد مسَّيا آخر سكاه ، كاحتمؿ أف 

ـٍ يىٍمسىٍسًني ابف ماثاف بؿ مٌسني غيره ، يككف المعنى : أىنَّى يىكي  لى كفي ًلي غيبلـه كى
فالقكؿ بيذا الكجو تحريؼ ظاىر لداللة النص القرآني ، بؿ طعف كمساس 
بأعؼ امرأة في العالميف ، كما قمتو في ىذا الكجو كاألكجو التي قبمو ينطبؽ 

أك عمـ  عمى باقي األكجو التي جعمكا فييا )بشر( بمعنى نبي مف األنبياء ،
 مف األعبلـ .                             

آدـ عميو السبلـ ، كنكح عميو السبلـ ، كمكسى كىركف عمييما ك 
السبلـ ، كعيسى عميو السبلـ ، كمحمد صمى ا عميو كسمـ ، كجبر كيسار 

كصالح عميو السبلـ ، كيكسؼ عميو السبلـ  ، كجبريؿ عميو السبلـ ، كابف  ،
ماثاف ، كما جاء في الكجو : األكؿ ، كالثاني ، كالثالث ، كالرابع ، كالخامس 

                                                 

 َِْ/ِ( ينظر : بصائر ذكم التمييز  ُ)



929 

 

، كالتاسع ، كالحادم عشر ، كالثاني عشر ، كالثالث عشر ، كالرابع عشر ، 
يا أعبلـ ألنبياء ىذه الكجكه العشرة ال يصح أف تككف بمعنى )بشر( ألنَّ 

كأشخاص ، فيي معارؼ ، ك)بشر( نكرة ؛ فيككف جعؿ ىذه النكرة بمعاني 
أعرؼ المعارؼ تحريفنا ظاىرنا لمعياف ، كىك مخالؼ لقكاعد المغة العربية ، 

نَّو لمف اليدـ البيّْف لمغة كتاب ا جعؿ نكراتيا بمعاني معرفاتيا   كا 
الجمد ، كاألدمة باطنو ، كذا قاؿ قاؿ الراغب : ))البشرة ظاىر كقد 
اعتبارنا  كعيبّْر عف اإلنساف بالبشر،  كجمعيا بشر كأبشار...  عامة األدباء

بظيكر جمده مف الشعر بخبلؼ الحيكانات التي عمييا الصكؼ أك الشعر أك 
الكبر ، كاستكل في لفظ البشر الكاحد كالجمع ، كثينّْي فقاؿ تعالى : )أىنيٍؤًمفي 

يٍ  { كخيصَّ في القرآف كؿ مكضع اعتيبر مف ًْٕف ًمٍثًمنىا(}المؤمنكف : ًلبىشىرى
مىؽى ًمفى  اإلنساف جثتو كظاىره بمفظ البشر ، نحك قكلو تعالى : )كىىيكى الًَّذم خى

اًلؽه بىشىرنا ًمف ْٓاٍلمىاء بىشىرنا(}الفرقاف :  { كقاؿ عز كجؿ : )ًإنّْي خى
(}ص :  مف األنبياء اعتبركا ذلؾ فقالكا : { كلمَّا أراد الكفار الغضَّ ًُٕطيفو

نَّا كىاًحدنا ِٓ)ًإٍف ىىذىا ًإال قىٍكؿي اٍلبىشىًر(}المدثر :  { كقاؿ تعالى : )فىقىاليكا أىبىشىرنا مّْ
(}القمر :  سيعيرو ا أىنتيـٍ ًإالَّ ِْنَّتًَّبعيوي ًإنَّا ًإذنا لًَّفي ضىبلؿو كى { كقاؿ تعالى : )قىاليكا مى

ٍثمينىا(}يس ا لىنىا ُٓ:  بىشىره مّْ قىٍكميييمى ٍيًف ًمٍثًمنىا كى { كقاؿ تعالى : )فىقىاليكا أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى
(}المؤمنكف :  اًبديكفى { ٔ{ كقاؿ تعالى : )فىقىاليكا أىبىشىره يىٍيديكنىنىا(}التغابف : ْٕعى

(}الكيؼ :  ى ًإلىيَّ ـٍ ييكحى ٍثميكي ا أىنىا بىشىره مّْ تنبيينا { َُُكعمى ىذا قاؿ : )قيٍؿ ًإنَّمى
نَّما يتفاضمكف بما يختصكف بو مف  أفَّ الناس يتساككف في البشرية ، كا 
( تنبيينا  ى ًإلىيَّ المعارؼ الجميمة ، كاألعماؿ الجميمة ؛ كلذلؾ قاؿ بعده : )ييكحى

اشى ًلٌمًو مىا ىىػذىا بىشىرنا ًإٍف ىىػذىا ... أني بذلؾ تميَّزتي عنكـ قيٍمفى حى كقكلو تعالى : )كى
ٍمؽه ، كسمكا بشرنا اعتبارنا  (ُ){((ُّمىؾه كىًريـه(}يكسؼ : ًإالَّ مى  فػ))البشر : الخى

                                                 

  ّٓ-ِٓ( المفردات ص  ُ)
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بظيكر جمدىـ مف الشعر كالصكؼ كالكبر بخبلؼ الحيكانات فإنَّيا مستترة بما 
  (ُ) ذيًكر((

لممعنى الذم بيَّنو الراغب  (بشر)فالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ 
المذككرة يعدي تحريفنا لداللتو ، األصفياني ، فجعؿ ىذا المفظ بمعاني الكجكه 

لغاءن لمغرض الذم ذكره الراغب الذم ييعدُّ جزءنا مف الفصاحة  كطمسنا كا 
؛ لذلؾ ال يصٌح أف تككف كجكىنا لػ)بشر(   ببلغة التي تميَّز بيا كتاب اكال

بؿ ىي كجكه  مختمقة لو بطريقتيف : بطريقة جعمو بمعاني مرادفاتو ، كبطريقة 
 كرة ، بمعاني األعبلـ المعارؼ .جعمو ، كىك ن

 : جعؿ المفظ بمعاني عممو وأغراضو عشرة الطريقة الثامنة
تقدـ الكبلـ عمى كجكه الحراـ ، فقد جعمكا الحراـ ىناؾ  السجود :-ٔ

عىؿى الٌموي اٍلكىٍعبىةى اٍلبىٍيتى في الكجو الرابع بمعنى الشرؼ في قكلو تعالى : ) جى
ـى  رىا الحراـ بعينو ؛ ألفَّ المعنى : أفَّ ا سبحانو حرَّـ  ( كالحراـ ىنا يعنياٍلحى

 (ِ)فيو القتؿ حتى صيد الطير كقطع األشجار فأمف فيو الناس كالحيكاف
 لمكانة البيت كشرفو عند ا ، فالشرؼ ىك معنى العٌمة ال معنى الحراـ .

 ذكر أىؿ الكجكه لمسجكد تسعة أكجو :  

ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىبلىًئكىًة  الكجو األكؿ : سجكد الشكر ، كقكلو تعالى : )كىاً 
(}البقرة :  كىافى ًمفى اٍلكىاًفًريفى ديكٍا ًإالَّ ًإٍبًميسى أىبىى كىاٍستىٍكبىرى كى ـى فىسىجى ديكٍا آلدى  { ّْاٍسجي

الكجو الثاني : السجكد يعني المصميف ، كقكلو تعالى : )كىالرُّكًَّع 
كدً  ًدم كىاٍركىًعي ُِٓ(}البقرة : السُّجي بًّْؾ كىاٍسجي ـي اٍقنيًتي ًلرى { كقكلو تعالى : )يىا مىٍريى

(}آؿ عمراف :   {                                                       ّْمىعى الرَّاًكًعيفى

                                                 

 َِّ/ِكينظر : بصائر ذكم التمييز ُِٗ-ُُٗ/ُ( عمدة الحفاظ لمحمبي  ُ)
(

ٕ
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الكجو الثالث : السجكد بعينو ، أك السجكد الشرعي ، كقكلو تعالى : 
ـٍ )يىا أىيُّيىا الَّ  ٍيرى لىعىمَّكي ـٍ كىاٍفعىميكا اٍلخى بَّكي ديكا كىاٍعبيديكا رى ًذيفى آمىنيكا اٍركىعيكا كىاٍسجي

(}الحج :   { ٕٕتيٍفًمحيكفى
الكجو الرابع : السجكد يعني االستسبلـ كالخضكع كاالنقياد كقكلو 

دىاًف(}الرحمف :  ري يىٍسجي ـي كىالشَّجى  { ٔتعالى : )كىالنٍَّج
فىعى كالكجو الخامس : ال سجكد يعني التكاضع ، كقكلو تعالى : )كىرى

دنا(}يكسؼ :  كٍا لىوي سيجَّ رُّ مىى اٍلعىٍرًش كىخى ٍيًو عى  { ََُأىبىكى
ذىا ًقيؿى  الكجو السادس : السجكد يعني الخضكع ، كقكلو تعالى : )كىاً 

ا تىٍأميري  دي ًلمى مىا الرٍَّحمىفي أىنىٍسجي ديكا ًلمرٍَّحمىًف قىاليكا كى ـٍ نيفيكرنا(}الفرقاف : لىييـي اٍسجي نىا كىزىادىىي
َٔ  } 

دي  ًلٌمًو يىٍسجي الكجو السابع : السجكد بمعنى الصبلة : كقكلو تعالى : )كى
كىٍرىنا(}الرعد :   {   ُٓمىف ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض طىٍكعنا كى

الكجو الثامف : الساجديف يعني األنبياء كقكلو تعالى : )الًَّذم يىرىاؾى 
(}الشعراء : ُِٖقيكـي }ًحيفى تى  تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى  { ُِٗ-ُِٖ{ كى

ميكٍا اٍلبىابى  الكجو التاسع : السجكد يعني الرككع ، كقكلو تعالى : )كىاٍدخي
(}البقرة :  سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى قيكليكٍا ًحطَّةه نٍَّغًفٍر لىكي دان كى  (ُ){ ٖٓسيجَّ

))السيف كالجيـ كالداؿ أصؿ كاحد ميٌطرد يدؿُّ عمى قاؿ ابف فارس : 
 (ِ)تطامف كذٌؿ ، يقاؿ : سجد : إذا تطامف ، ككؿ ما ذؿَّ فقد سجدى((

كالتطامف مف طأمف الشيء كطامنو : إذا سكَّنو ، كمنو : اطمأفَّ قمبو : إذا 
(ّ)سكف ، كاطمأٌنت نفسو ، كىك مطمئفّّ إلي كذا

كقاؿ الراغب : ))السجكد  
                                                 

(
ٔ

-ٕٙٙٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍةذاِغأٟ ص  ٖٕٗ-ٕٕٗ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

ٚةظةةائش رٚٞ ٖٗٔ-ِٕٕٗٔٚذخةةب لةةشث اٌع١ةةْٛ ص ٘٘ٔ-ٗ٘ٔٚٔض٘ةةج األعةة١ٓ ص  2ٕٙ

 4ٓٔ-24ٔ/ٖاٌذ١١ّض 

(
ٕ

 4ٕٗاٌٍغج ص  ( ِما١٠ظ

(
ٖ
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ًعؿ ذلؾ عبارة عف التذلؿ  كعبادتو ، كىك عاـ أصمو  التطامف كالتذلؿ ، كجي
: سجكد باختيار ، كليس  في اإلنساف كالحيكانات كالجمادات ، كذلؾ ضرباف

ديكا ًلمًَّو  ذلؾ إالٌ  لئلنساف ، كمنو يستحؽ الثكاب ، نحك قكلو تعالى : )فىاٍسجي
كد تسخير ، كىك لئلنساف { أم : تذلمكا لو ، كسجِٔكىاٍعبيديكا(}النجـ : 

دي مىف ًفي السَّمىاكىاًت  ًلٌمًو يىٍسجي كالحيكانات كالنبات ، كعمى ذلؾ قكلو تعالى : )كى
كىٍرىنا(}الرعد :  كقاؿ ابف الجكزم : ))السجكد في  (ُ){((ُٓكىاألىٍرًض طىٍكعنا كى

ف لـ تصؿ الجبية إلى األرض ، ككؿ ذليؿ فيك  المغة خفض الرأس ، كا 
 (ِ) ساجد((

كصفكة القكؿ أفَّ السجكد لمشيء يعني التذلؿ لو ، فمف تذلٌؿ فقد 
 سجد ، كيككف عمى ثبلث حاالت : 

 األكلى : تذلؿ مف دكف انحناء .
 الثانية : تذلؿ مع انحناء ، إذا أريد إظيار التذلؿ بييئة الرككع 

الثالثة : تذلؿ مع كضع الجبية عمى األرض ، إذا أريد إظيار التذلؿ 
 درجاتو .بأقصى 

كالسجكد بحالتو الثانية سيمّْي بالرككع الشرعي في الصبلة ، كىك 
سجكد في الحقيقة ؛ ألنَّو انحناء مع تذلؿ ، كسيمّْي في الصبلة رككعنا ؛ 
دى  لمتفريؽ بينو كبيف السجكد الشرعي ، كىذا السجكد بحاالتو الثبلث إذا قيصى

في جميع األدياف السماكية ، مف التذلؿ فيو العبادة لغير ا ، فيك محرَّـ 
كالحالة الثانية ، كالثالثة ، كانتا مباحتيف  ، في شرائع مىف قبمنا ، إذا قيًصدى 
رّْـ ذلؾ كمو في اإلسبلـ ، فنيى عف  مف تذلميما التحية ، أك التكريـ ، كحي

                                                 

(
ٔ

ٚةظةةةائش رٚٞ اٌذ١١ّةةةض  2ٖٔ-2ٕٔ/٠ٕٕٚظةةةش : عّةةةذث اٌذفةةةاظ  ٖٕٔ( اٌّفةةةشداح ص 

ٖ/ٔ22-ٔ24 

(
ٕ

 ٗ٘ٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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االنحناء ، أك كضع الجبية عمى األرض لغير ا تعالى ، ألمّْ غرض 
 كاف . 

السجكد في الكجو الثالث يعني السجكد بعينو ، في قكلو جعؿ الحيرم 
ـٍ  ٍيرى لىعىمَّكي ـٍ كىاٍفعىميكا اٍلخى بَّكي ديكا كىاٍعبيديكا رى تعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍركىعيكا كىاٍسجي
( كسمَّاه ابف الجكزم : السجكد الشرعي كىك كضع الجبية عمى  تيٍفًمحيكفى

 بادم سجكد الصبلة األرض كسماه الفيركزآ
كالسجكد بعينو ىك التذلؿ ، أمَّا السجكد الشرعي فيك جعؿ ىذا 
السجكد بييئتو المعركفة في الصبلة ، كيككف عبادة  تعالى ، فيككف 

كالتحريؼ ،  رالسجكد الشرعي منقكالن مف أصؿ السجكد بمعناه المذكك 
فيذا يعني أنَّيـ سمَّكا الحاصؿ أنَّيـ لمَّا جعمكا السجكد بمعنى السجكد الشرعي 

األكؿ بالثاني ، أم : سمَّكا األصؿ بالمنقكؿ ، بينما الحقيقة عمى العكس مف 
ذلؾ ، كىك تسمية المنقكؿ باألصؿ ، فحرَّفكا بقمب التسمية ، كقمبكا المعنى 

 المراد ، كىذا ىك حاؿ كؿ اسـ منقكؿ جعمكه كجينا .
عينػػػػو ، يعنػػػػي أٌف جعػػػؿ السػػػػجكد فػػػػي الكجػػػػو الثالػػػث يعنػػػػي السػػػػجكد بك 

، كقػد ال تعني السػجكد بعينػو ، فيػي إذف أكجػو مختمقػة  ةاألكجو الثمانية الباقي
 : اختيًمقت بثبلث طرائؽ 

جعمػكا السػجكد فػي األكلى : جعؿ المفظ بمعاني عممػو كأغراضػو : فقػد 
ري  ـي كىالشَّػػػجى الكجػػػو الرابػػػع بمعنػػػى االستسػػػبلـ كاالنقيػػػاد فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )كىالػػػنٍَّج

دىاًف( اختمػػؼ أىػػؿ التأكيػػؿ فػػي كيفيػػة سػػجكد مػػا ال يعقػػؿ ، كأصػػح األقػػكاؿ يى  ٍسػػجي
كمػػا قػاؿ فػػي تسػػبيحيـ : )تيسىػبّْحي لىػػوي السَّػػمىاكىاتي السَّػػٍبعي ( ُ)أفَّ سػجكدىـ ال نعممػػو 

لىػػًكف الَّ تىٍفقىييػكفى تىٍسػ ٍمدىًه كى ف مّْف شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًبحى مىف ًفيًيفَّ كىاً  ـٍ كىاألىٍرضي كى يي ًبيحى
ػػػا غىفيكرنا(}اإلسػػػراء :  ًميمن ػػػافى حى { فيكػػػكف المػػػراد مػػػف تسػػػبيح مػػػا ال يعقػػػؿ ًْْإنَّػػوي كى

                                                 

(
ٔ
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،  التسػػبيح بعينػػو ، ككػػذلؾ يكػػكف المػػراد مػػف سػػجكد مػػا ال يعقػػؿ السػػجكد بعينػػو
 لكننا ال نعمـ كيؼ يسبّْحكف ، ككيؼ يسجدكف .

قكلػو جعؿ الحيرم السجكد في الكجو الخامس بمعنى التكاضػع ، فػي ك 
دنا( قػاؿ الطبػػرم : ))كقكلػػو :  كٍا لىػػوي سيػػجَّ ػرُّ مىػػى اٍلعىػػٍرًش كىخى ٍيػًو عى فىػػعى أىبىكى تعػالى : )كىرى

دنا دنا( يقػكؿ : كخػرَّ يعقػكب ككلػده كأمُّػو ليكسػؼ سيػجَّ كٍا لىوي سيجَّ رُّ عػف ابػف ... )كىخى
عػف قتػادة ... عباس : رفع أبكيو عمى السرير ، كسػجدا لػو ، كسػجد لػو إخكتػو

دنا( ككانػػت تحٌيػػ كٍا لىػػوي سيػػجَّ ػػرُّ ػػا ، )كىخى ػػف قػػبمكـ ، كػػاف يحيػػي بيػػا بعضػػيـ بعضن ة مى
ػػة السػػبلـ ، تحيػػة أىػػؿ الجنَّػػة(( كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم :  (ُ) فػػأعطى ا ىػػذه األمَّ

))قػػاؿ أبػػك صػػالح عػػف ابػػف عبَّػػاس : كػػاف سػػجكدىـ كييئػػة الركػػكع كمػػا يفعػػؿ 
لتأكيػػػػػؿ الرؤيػػػػػا ، قػػػػػاؿ ابػػػػػف  األعػػػػػاجـ ، كقػػػػػاؿ الحسػػػػػف : أمػػػػػرىـ ا بالسػػػػػجكد

ة ، ال عمػػى معنػػى العبػػادة ، ككػػاف أىػػؿ األنبػػارم : سػػجدكا لػػو عمػػى كجػػو التحٌيػػ
ا بالسجكد كاالنحناء ، فحظره رسكؿ ا صػمى  ذلؾ الدىر يحيّْي بعضيـ بعضن
ا عميػػػو كسػػػمـ ، فػػػركل أنػػػس بػػػف مالػػػؾ ، قػػػاؿ : يػػػا رسػػػكؿ ا ، أحػػػدنا يمقػػػى 

 (ِ) ال(( صديقو ، أينحني لو ؟ قاؿ :
فيككف المراد مف السجكد في اآلية السجكد بعينو فػي حالتػو الثانيػة أك 
ػا فػي شػريعة مىػف  الثالثة كما تقدـ تعريفو ، كقد تقدـ أفَّ ىػذا السػجكد كػاف مباحن

 قبمنا
ذىا  وكجعمػػ فػػي الكجػػو السػػادس بمعنػػى الخضػػكع ، فػػي قكلػػو تعػػالى : )كىاً 

ًف قى  ديكا ًلمرٍَّحمى ـٍ نيفيػكرنا( قػاؿ ًقيؿى لىييـي اٍسجي نىػا كىزىادىىيػ ا تىٍأميري دي ًلمى ا الرٍَّحمىفي أىنىٍسجي مى اليكا كى
ذا قيػػؿ ليػػؤالء الػػذيف  الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة : ))يقػػكؿ تعػػالى ذكػػره : كا 
ديكا ًلمػرٍَّحمىًف( أم : اجعمػكا  يعبدكف مػف دكف ا مػا ال يػنفعيـ كال يضػرىـ )اٍسػجي

ػػػػػػػػػػػا دكف اآلليػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػجكدكـ  خالصن دي ًلمى كاألكثػػػػػػػػػػػاف ، قػػػػػػػػػػػالكا : )أىنىٍسػػػػػػػػػػػجي
                                                 

(
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نىا((( تىٍأميري
نىا( أم : لمػا يأمرنػا بػو محمػد ، كىػذا (ُ) ))كقرأ حمزة ، كالكسائي )يىٍأميري

 (ِ) اسػػػتفياـ إنكػػػار ، كمعنػػػاه : ال نسػػػجد لمػػػرحمف الػػػذم تأمرنػػػا بالسػػػجكد لػػػو((
 فالمراد مف السجكد السجكد بعينو كجعمو بمعنى الخضكع تحريؼ لداللتو 

كاألكجو الثبلثة السابقة : االستسبلـ كاالنقياد ، كالتكاضع ، كالخضكع 
طريقة كىذه غراضو ، اني أ، ىي كما ترل ليست معاني السجكد ، بؿ ىي مع

      في اختبلؽ الكجكه .مف الطرائؽ التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه 
فسجكد الشكر ، كالمصميف ، الثانية : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو : 

كالصبلة ، كالرككع ، كما جاء في الكجو األكؿ ، كالثاني ، كالسابع ، كالتاسع  
معاف قريبة مف معنى السجكد ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب 
ف تقاربت معانييا ،  الترادؼ ، ال في باب الكجكه ، كاأللفاظ المترادفة كا 

العاـ ، بينيا فركؽ معنكية خاصة ، كىي المقصكدة في كاتحدت في المعنى 
  .القرآف الكريـ 
جعؿ الحيرم السجكد في الكجو األكؿ بمعنى سجكد الشكر في فقد 

ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىبلىًئكىًة اسٍ  ديكٍا ًإالٌ قكلو تعالى : )كىاً  ـى فىسىجى ديكٍا آلدى ًإٍبًميسى أىبىى كىاٍستىٍكبىرى  جي
كىافى ًمفى اٍلكىاًفرً  ( كقد أجمع أىؿ التفسير ، ككما ىك ظاىر مف النص كى يفى

القرآني ، عمى أفَّ المراد مف ىذا السجكد سجكد تفضيؿ كتكريـ ، ال سجكد 
شكر كما زعـ ، قاؿ الطبرم : ))ككاف سجكد المبلئكة آلدـ تكرمة آلدـ ، 

 ))كفي صفة سجكدىـ آلدـ قكالف :  (ّ) كطاعة  ،  العبادة آلدـ(
 أنَّو عمى صفة سجكد الصبلة ، كىك األظير .أحدىما : 

                                                 

(
ٔ

 ٖٙ-ٖ٘/4ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 ٖٕ/ٙصاد اٌّغ١ش ( 

(
ٖ

 ٓٓٔ/ٔٚدفغ١ش اةٓ وث١ش  ٖٖٕ/٠ٕٚٔظش : اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ  ٕٕٙ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

 ٖٕٓ/ٔٚسٚح اٌّعأٟ  2ٕ/ٔٚيذخ اٌمذ٠ش 
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  (ُ) كالثاني : أنَّو االنحناء كالميؿ المساكم لمرككع((
ا :  فكبل ىذيف الحاليف ييسٌمى سجكدنا ، قاؿ القرطبي : ))كاختيًمؼ أيضن

ا بآدـ عميو السبلـ ، فبل يجكز ا لسجكد لغيره مف ىؿ كاف ذلؾ السجكد خاصِّ
ى ، أـ كاف جائزنا بعده إلى زماف يعقكب عميو السبلـ  تعال جميع العالـ إالٌ 

دنا(}يكسؼ :  كٍا لىوي سيجَّ رُّ مىى اٍلعىٍرًش كىخى ٍيًو عى فىعى أىبىكى { ََُ، لقكلو تعالى : )كىرى
ا  فكاف آخر ما أبيح مف السجكد لممخمكقيف ؟ كالذم عميو األكثر أنَّو كاف مباحن

كأفَّ أصحابو قالكا لو حيف إلى عصر رسكؿ ا ، صمى ا عميو كسمـ ، 
سجدٍت لو الشجرة كالجمؿ : نحف أكلى بالسجكد لؾ مف الشجرة كالجمؿ ، 

دى ألحد إالٌ فقاؿ ليـ   ربّْ العالميف ، ركل ابف ماجة في  : ال ينبغي أف ييسجى
سننو كالبيستيُّ في صحيحو عف عبد ا بف أبي أكفى قاؿ : لمَّا قدـ معاذ بف 

لرسكؿ ا ، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمَّـ : ما  جبؿ مف الشاـ سجد
ىذا ؟ فقاؿ : يا رسكؿ ا قدمتي الشاـ فرأيتيـ يسجدكف لبطارقتيـ كأساقفتيـ 
، فأردتي أف أفعؿ ذلؾ بؾ ، قاؿ : فبل تفعؿ ، فإنّْي لك أمرتي شيئنا أف يسجد 

: كنيى عف كفي بعض طرؽ معاذ ...  لشيء ألمرتي المرأة أف تسجد لزكجيا
السجكد لبشر ، كأمر بالمصافحة ، قمتي : كىذا السجكد المنيي عنو قد اتخذه 
فة عادة في سماعيـ كعند دخكليـ عمى مشايخيـ كاستغفارىـ ،  يَّاؿ المتصكّْ جي
فييرل الكاحد منيـ إذا أخذه الحاؿ بزعمو يسجد لؤلقداـ لجيمو ، سكاء كاف 

  (ِ) عيييـ كخاب عممييـ((لمقبمة أـ غيرىا ، جيالة منو ، ضؿَّ س
ٍذ قيٍمنىا  فالمراد إذف مف السجكد السجكد بعينو في قكلو تعالى : )كىاً 
ديكٍا( أمَّا سجكد الشكر الذم قاؿ بو الحيرم فيك  ـى فىسىجى ديكٍا آلدى ًلٍممىبلىًئكىًة اٍسجي
معنى الغرض مف ىذا السجكد ال السجكد نفسو ، ىذا مف جية كمف جية 

ؿ التفسير كما تقدـ ، ككما ىك كاضح جدِّا مف النص أخرل فقد أجمع أى
                                                 

(
ٔ

 ٘٘/ٔ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 
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االقرآني كسياقو أفَّ الغرض مف السجكد سجكد تكريـ ، فجعمو بمعنى سجكد 
 شكر تحريؼ ظاىر لمعياف    

ًيٍدنىا في الكجو الثاني بمعنى المصمٌ  وكجعم يف في قكلو تعالى : )كىعى
ٍسمىاًعيؿى أىف طىيّْرىا بى  ـى كىاً  كًد( قاؿ ًإلىى ًإٍبرىاًىي ٍيًتيى ًلمطَّاًئًفيفى كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكًَّع السُّجي

كًد( ))يعني تعالى ذكره بقكلو  الطبرم في تفسير قكلو تعالى )كىالرُّكًَّع السُّجي
كًد( ىـ  )كىالرُّكًَّع( جماعة القـك الراكعيف فيو لو ، كاحدىـ راكع ، ككذلؾ )السُّجي

احدىـ ساجد ، كما يقاؿ : رجؿ قاعد ، جماعة القكـ الساجديف فيو لو ، ك 
كرجاؿ قعكد ، كرجؿ جالس كرجاؿ جمكس ، فكذلؾ رجؿ ساجد ، كرجاؿ 

 (ُ) سجكد ، كقيؿ : بؿ عنى بالركَّع  السجكد : المصميف((
كقاؿ الكاحدم : ))كقكلو تعالى : )ًلمطَّاًئًفيفى كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكًَّع 

كًد( قاؿ الكمبي : أمَّا ا لطائفكف فمف اعتراه مف بمد غيره ، كأمَّا العاكفكف السُّجي
فأىؿ البمد ، كالركَّع السجكد : فأىؿ الصبلة ، كقاؿ عطاء : إذا كاف طائفنا 
ذا كاف مصمينا فيك  ذا كاف جالسنا فيك مف العاكفيف ، كا  فيك مف الطائفيف ، كا 

 (ِ) مف الركَّع السجكد((
))كعطؼ أحد الكصفيف عمى اآلخر في قكلو : )ًلمطَّاًئًفيفى  

( لتبايف ما بينيما ، كلـ يعطؼ إحدل الصفتيف عمى األخرل في  كىاٍلعىاًكًفيفى
كًد( ألفَّ المراد بيما شيء كاحد ، كىك الصبلة ؛ إذ لك  قكلو : )كىالرُّكًَّع السُّجي

 (ّ) اليا((عطؼ لىتيكيىّْـ أفَّ كؿ كاحد منيما عبادة عمى ًحي
فالكجو الذم قاؿ بو الحيرم تحريؼ لمنصّْ القرآني ، كاألخذ بو يفسد 
كًد(  كًد( ال )السُّجي معنى التركيب ؛ ألٌف المراد جعؿ التركيب )كىالرُّكًَّع السُّجي
بمفرده بمعنى المصمّْيف ، كىذا ىك الظاىر ؛  لذلؾ أجمع عميو أىؿ التفسير 

                                                 

(
ٔ

 ٕٗٙ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 2ٕٓ/ٔ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
ٖ

 2ٓٔ/ٕاٌّظْٛ  ( اٌذس
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نا السجكد بمعنى المصمّْيف ، فماذا سيككف ، ككيؼ استساغو ؛ ألنَّو لك جعم
معنى )الرُّكَّع( أنمغي داللتو أـ ماذا ؟! فيذا كمو لـ يفكّْر بو الحيرم ، كلـ 

 يمتفٍت إلى عكاقبو 
كجعؿ السجكد بمعنى المصمّْيف ال يقتصر عمى تحريؼ داللة المفظ 

سرٍّ مف أسرار القرآني ، كعمى ىدمو إلفراغو مف محتكاه ، بؿ يتعدَّاه إلى ىدـ 
كًد(  تعبيره ، ككجو مف كجكه ببلغتو ، قاؿ ابف عطية : )))كىالرُّكًَّع السُّجي
المصمكف ، كخصَّ الرككع كالسجكد بالذكر ؛ ألنَّيما أفرب أحكاؿ المصمَّي 

كًد( كىـ المصمُّكف جمع راكع ( ُ)عند ا(( كقاؿ اآللكسي : )))كىالرُّكًَّع السُّجي
كع كالسجكد بالذكر مف جميع أحكاؿ المصمّْي ؛ ألنَّيما كساجد ، كخيصَّ الرك

أقرب أحكالو إليو تعالى ، كىما الركناف األعظماف ، ككثيرنا ما ييكنَّى عف 
الصبلة بيما ؛ كلذلؾ ترؾ العطؼ بينيما ، كلـ يعبَّر بالمصمّْيف مع اختصاره 

 (ِ)كد((، إيذاننا بأفَّ الميعتىبىر صبلة ذات رككع كسجكد ، ال صبلة اليي
ـي  ػػػٍريى ككػػػذلؾ جعػػػؿ السػػػجكد بمعنػػػى المصػػػمّْيف فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : )يىػػػا مى
ػػػعى الػػرَّاًكًعيف( بػػػؿ المػػراد مػػػف السػػجكد السػػػجكد  ًدم كىاٍركىًعػػي مى بّْػػًؾ كىاٍسػػػجي اٍقنيتًػػي ًلرى
بعينو ، كجعمو بمعنى الصبلة ييدـ ما في تركيب ىذه اآلية مف ببلغة معجػزة 

ديـ السػػجكد عمػػى الركػػكع ، كقػػد بيَّنػػتي سػػرَّ ذلػػؾ ، كبػػاىرة ، تتعمػػؽ ىنػػا بسػػرّْ تقػػ
ػػو : )) ػػبلن فػػي بعػػض مؤلفػػاتي كنصُّ مػػف المعػػركؼ فػػي المغػػة أنَّػػو قػػد ييعبَّػػر مفصَّ

عف الكؿ بالجزء ، فذكر السجكد ىنا كأراد الصػبلة ، ككػذلؾ ذكػر الركػكع كأراد 
ا ، كالمعنى : يا مريـ ، اقنتي كصٌمي ، كصٌمي مع المصميف.  الصبلة أيضن

ففػػػي قكلػػػو تعػػػالى )كاسػػػجدم( أٍمػػػره لمػػػريـ عمييػػػا السػػػبلـ بػػػأف تصػػػمي  
كحػػدىا ، كيكػػػكف ذلػػػؾ صػػبلتيا فػػػي بيتيػػػا ، كفػػػي قكلػػو  تعػػػالى: )كاركعػػػي مػػػع 

                                                 

(
ٔ

 2ٕٓ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض يٟ دفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض 

(
ٕ

 24ٖ/ٔ( سٚح اٌّعأٟ 
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الراكعيف( أمره لمريـ عمييػا السػبلـ بػأف تصػمي مػع المصػميف جماعػة ، كيكػكف 
 ذلؾ في المسجد ، كالمقصكد ىنا بيت  المقدس.

ـى قػػاؿ  سػػبحانو : )كاسػػجدم كاركعػػي مػػع الػػراكعيف( كلػػـ  كالسػػؤاؿ: إنَّػػو ًلػػ
 يقؿ: كاركعي كاسجدم مع الساجديف ، مع العمـ أف المراد في كمييما الصبلة؟

كالجػػكاب : أنَّػػو فػػي شػػرعنا كفػػي شػػرع مػػف قبمنػػا أف صػػبلة المػػرأة فػػي  
بيتيػػػا أفضػػػؿ عنػػػد ا مػػػف صػػػػبلتيا فػػػي المسػػػجد ، كأفَّ السػػػجكد أفضػػػؿ مػػػػف 

قكلػو : أقػػرب مػػا يكػػكف العبػد  مػػف ربػػو كىػػك  الرسػػكؿ الركػكع ، فقػػد كرد عػػف 
 ساجد.

فعبػػػػر عػػػػف صػػػػبلة مػػػػريـ فػػػػي بيتيػػػػا بالسػػػػجكد ؛ ليعبّْػػػػر عػػػػف األفضػػػػؿ  
باألفضؿ، كعبَّر عف صبلتيا في المسػجد بػالرككع ؛ ليعبّْػر عػف دكف األفضػؿ 

 بدكف األفضؿ.
يمكػػف أف نعػػرؼ كيػػؼ يكػػكف كاسػػتنادنا إلػػى ببلغػػة ىػػذا التعبيػػر كدقتػػو  
ب لك كاف  مكجينا إلى رجؿ مف الصالحيف ، فمك كاف المخاطىػب لقمػاف الخطا
 ، لما كػاف مػف األنسػب أف يقػاؿ لػو : يػا لقمػاف اقنػت لربػؾ كاسػجد كاركػع مثبلن 

مع الراكعيف ، بػؿ لكػاف مػف األنسػب أف يكػكف التعبيػر : يػا لقمػاف اقنػت لربػؾ 
ضػػػػؿ مػػػػف كاركػػػػع كاسػػػػجد مػػػػع السػػػػاجديف ؛ ألفَّ صػػػػبلة الرجػػػػؿ فػػػػي المسػػػػجد أف

صػػبلتو فػػي بيتػػو بخػػبلؼ صػػبلة المػػرأة ، فمػػف ببلغػػة الكػػبلـ أف يكػػكف مطابقػػا 
 (ُ) لكاقع الحاؿ((

الٌ كفي ىذا المقاـ أكرر قكلي بكجك   ب إبقاء المفظ عمى معناه ، كا 
عجاز   حرَّفنا مقاصد كبلـ ا ، كىدمنا ما فيو مف فصاحة كا 

كجعؿ الدامغاني كالفيركزآبادم السجكد في الكجو السابع بمعنى 
كىٍرىنا  دي مىف ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض طىٍكعنا كى ًلٌمًو يىٍسجي الصبلة في قكلو تعالى : )كى

                                                 

(
ٔ

دمةذ٠ُ اٌغةجٛد عٍةٝ اٌشوةٛ  ص  ٗٔ( إعجاص اٌمشآْ اٌىش٠ُ / ةاا اإلعجاص اٌٍغٛٞ سلُ 

ٖٕ-ٖٖ 
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اًؿ( كالسجكد ال يعني الصبلة ، بؿ ىك أىـ أركانيا ،  ًظبلليييـ ًباٍلغيديكّْ كىاآلصى كى
بالصبلة لبياف أىمية السجكد فييا ، كقد تقدـ قكؿ ابف كقد ييكىنَّى عف السجكد 

عطية : ))كخصَّ الرككع كالسجكد بالذكر ؛ ألنَّيما أفرب أحكاؿ المصمَّي عند 
كقكؿ اآللكسي : ))كخيصَّ الرككع كالسجكد بالذكر مف جميع أحكاؿ ( ُ)ا((

ماف ، ككثيرنا المصمّْي ؛ ألنَّيما أقرب أحكالو إليو تعالى ، كىما الركناف األعظ
كلـ يعبَّر بالمصمّْيف مع اختصاره ، إيذاننا بأفَّ ...  ما ييكنَّى عف الصبلة بيما

الميعتىبىر صبلة ذات رككع كسجكد ، ال صبلة الييكد((
ككذلؾ قاؿ تعالى (ِ)

ىنا : يسجد ، كلـ يقؿ : يصمّْي ؛ ألفَّ الميعتىبر مف صبلة المخمكؽ سجكده 
أخرل فإفَّ السجكد عاـ ، فكؿ شيء يسجد ،  فييا ، ىذا مف جية كمف جية

ف لـ يصاحبو انحناء ،  كقد ييطمىؽ السجكد عمى مجرد التذلؿ كاالنقياد  ، كا 
كىٍرىنا( يعني : مىف أيكًره عمى السجكد مف الكافريف  قاؿ الكاحدم : )))كى
كالمنافقيف ، ىذا قكؿ المفسريف ، كقاؿ أىؿ المعاني : سجكد الكاره التذلؿ  
كانقياده لما يريده ا منو مف عاقبة كمرض ، كغنى كفقر ، كحياة كمكت ، 

فالسجكد عاـ ، أمَّا الصبلة  (ّ) فالكافر في حكـ الساجد  مف ىذا الكجو((
فيي خاصة باإلنساف المؤمف ؛ لذلؾ لـ يستعمؿ المفسركف في تفسير ىذه 

بحانو ، قاؿ اآلية مصطمح الصبلة بؿ مصطمح السجكد ، كما قاؿ ا س
الطبرم : ))يقكؿ تعالى ذكره : فإف امتنع ىؤالء الذيف يدعكف مف دكف ا 
األكثاف كاألصناـ  شركاء مف إفراد الطاعة كاإلخبلص بالعبادة لو ، فممو 
يسجد مف في السماكات مف المبلئكة الكراـ ، كمىف في األرض مف المؤمنيف 

يسجدكف لو كرىنا حيف ييكرىىكف عمى  فركف بو فإنَّيـابو طكعنا ، فأمَّا الك
ا ظبلؿ ...  السجكد اًؿ( يقكؿ : كيسجد أيضن ًظبلليييـ ًباٍلغيديكّْ كىاآلصى كقكلو : )كى

                                                 

(
ٔ

 2ٕٓ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض يٟ دفغ١ش اٌىذاا اٌعض٠ض 

(
ٕ

 24ٖ/ٔ( سٚح اٌّعأٟ 

(
ٖ

 ٔٔ/ٖاٌمشآْ اٌّج١ذ ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش 
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عف ابف عباس ، قكلو : ...  كؿّْ مىف سجد  طكعنا ككرىنا بالغدكات كالعشايا
اًؿ( يعني : حيف يفيء ظٌؿ أحدىـ عف ي ًظبلليييـ ًباٍلغيديكّْ كىاآلصى مينو أك )كى

عف سفياف في تفسير مجاىد قاؿ : ظؿُّ المؤمف يسجد طكعنا كىك ...  شمالو
ذكر )ابف زيد( أفَّ ظبلؿ ...  طائع ، كظؿُّ الكافر يسجد طكعنا كىك كاره

فالمراد مف السجكد السجكد بعينو ، كجعمو بمعنى ( ُ) األشياء كميا تسجد لو((
 الصبلة تحريؼ لداللتو .

لكجو التاسع بمعنى الرككع أك الرككع الشرعي كجعمكا السجكد في ا
سىنىًزيدي  ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى قيكليكٍا ًحطَّةه نٍَّغًفٍر لىكي دان كى ميكٍا اٍلبىابى سيجَّ في قكلو تعالى : )كىاٍدخي
( كالسجكد غير الرككع ، فقد تقدـ قكؿ ابف فارس بأفَّ ))كٌؿ ما ذؿَّ  اٍلميٍحًسًنيفى

ًعؿ  (ِ)فقد سجدى(( كقكؿ الراغب بأٌف ))السجكد أصمو التطامف كالتذلؿ ، كجي
كقكؿ ابف الجكزم : ))ككؿ ذليؿ فيك (ّ)ذلؾ عبارة عف التذلؿ  كعبادتو((

 (ْ) ساجد((
فيذا ىك معنى السجكد ، أمَّا الرككع فقد عرَّقو الخميؿ : ))كٌؿ شيء 

ف يطأطئ راسو ، ينكٌب لكجيو ، فتمٌس ركبتو األرض ، أك ال تمٌسيا ، بعد أ
كقاؿ ابف فارس : ))الراء كالكاؼ كالعيف أصؿ كاحد يدؿَّ عمى  (ٓ) فيك راكع((

انحناء في اإلنساف كغيره ، يقاؿ : ركع الرجؿي : إذا انحنى ، ككؿُّ منحفو 

                                                 

(
ٔ

ٚصاد  ٔٔ/٠ٖٕٚظةةش : اٌٛعةة١ط يةةٟ دفغةة١ش اٌمةةشآْ اٌّج١ةةذ  2٘ٔ-2٘ٔ/ٖٔ( جةةاِع اٌت١ةةاْ 

 ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٗاٌّغ١ش 

(
ٕ

 4ٕٗ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

ٚةظةةةائش رٚٞ اٌذ١١ّةةةض  2ٖٔ-2ٕٔ/٠ٕٕٚظةةةش : عّةةةذث اٌذفةةةاظ  ٖٕٔ( اٌّفةةةشداح ص 

ٖ/ٔ22-ٔ24 

(
ٗ

 ٗ٘ٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
٘

 2ٖٙ( اٌع١ٓ ص 
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 (ِ)كقاؿ الراغب : ))الرككع : االنحناء(((ُ)كالرككع في الصبلة منو((...  راكع
لو قاؿ الطبرم : ))كأمَّا قكل دان( فإفَّ ابف عباس كاف يتأكَّ و : )سيجَّ

كأصؿ السجكد : االنحناء لمف سجد لو معظّْمنا ، فكؿ منحفو ...  بمعنى الرُّكَّع
لشيء تعظيمنا لو ، فيك ساجد((
، كقاؿ الكاحدم : ))كالمعنى منحنيف  (ّ)

ا معنى السجكد ال معنى الرككع ، كقاؿ ابف  (ْ) متكاضعيف(( كىذا أيضن
دان( قاؿ ابف عباس رضي ا عنو : معناه : رككعنا ، كقيؿ : عطية : ) ))سيجَّ

متكاضعيف خضكعنا ، ال عمى ىيئة معيَّنة ، كالسجكد يعُـّ ىذا كٌمو ؛ ألنَّو 
كجاء في المباب : ))كاختمفكا في السجكد ، فقاؿ الحسف : أراد  (ٓ) التكاضع((

بعيد ؛ ألفَّ الظاىر  كىذا (ٕ)أم : إلصاؽ الكجو باألرض (ٔ)بو نفس السجكد
يقتضي كجكب الدخكؿ حاؿ السجكد ، فمك حممنا السجكد عمى ظاىره المتنع 

كركل سعيد بف جبير عف ابف عباس أفَّ المراد بو الرككع ، ألفَّ الباب  (ٖ)ذلؾ
الباب كاف صغيرنا ، يحتاج الداخؿ فيو إلى االنحناء ، قاؿ ابف الخطيب : 

كانكا مضطريف إلى دخكلو ريٌكعنا ، فبل حاجة كىذا بعيد ؛ ألنَّو لك كاف ضيّْقنا ل
كقيؿ : المراد بالسجكد الخضكع ، كىك األقرب ؛ ألنَّو لمَّا ... فيو إلى األمر

                                                 

(
ٔ

 ٖٔ٘ا١٠ظ اٌٍغج ص ( ِم

(
ٕ

 ٕٓٔ( اٌّفشداح ص 

(
ٖ

 ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 ٖٗٔ/ٔ( اٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ 

(
٘

 ٓ٘ٔ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٙ

 ( ٚٔفظ اٌغجٛد ٘ٛ اٌذزًٌ ، ١ٌٚظ إٌظاق اٌٛجٗ  ةاألسع .

(
2

 ( ٚ٘زا ٘ٛ ِعٕٝ اٌغجٛد اٌششعٟ ، أٞ : ٘زا ٘ٛ ِعٕاٖ ةذاٌذٗ اٌثاٌثج 

(
2

( ٌىٕٗ غ١ش ِّذٕةع عٕةذ دٍّةٗ عٍةٝ ِعٕةٝ اٌغةجٛد ةذاٌذةٗ األٌٚةٝ ، أٚ اٌثا١ٔةج ، وّةا دمةذَ 

 دعش٠فٗ 
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كجب حممو عمى التكاضع ؛ ألفَّ التائب (ُ)تعذَّر حممو عمى السجكد الحقيقي
  (ِ) عف الذنب ، البدَّ كأف يككف خاضعنا((

ؽ بتفسير ىذه اآلية أفَّ ا سبحانو كالذم ال ييختمىؼ فيو فيما يتعم
ذا  أمرىـ أف يدخمكا الباب متذلميف ، كىذا ىك معنى السجكد بحالتو األكلى ، كا 

 أريد دخكلو راكعيف  متذلميف ، فيذا ىك معنى السجكد بحالتو الثانية
جعؿ الثالثة : الدراسة المعككسة ، كجعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ : 

الدامغاني كالفيركزآبادم الساجديف في الكجو الثامف بمعنى األنبياء في قكلو 
( كالمعنى : ُِٖتعالى : )الًَّذم يىرىاؾى ًحيفى تىقيكـي } تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى { كى

 كيراؾ حيف تقمبؾ في أصبلب اآلباء مف األنبياء عمييـ السبلـ 
تىقىمُّبىؾى ًفي قاؿ الطبرم : ))) (كى اختمؼ أىؿ التأكيؿ في  السَّاًجًديفى

تأكيؿ ذلؾ ، فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : كيرل تقمبؾ في صبلتؾ حيف تقـك 
َـّ تركع ، كحيف تسجد كقاؿ آخركف : بؿ معنى ذلؾ : كيرل تقمبؾ في ...  ، ث

بصارؾ منيـ مىف ىك خمفؾ ، كما تبصر مىف ىك بيف يديؾ ...  المصميف ، كا 
ذلؾ : كتقمبؾ مع الساجديف ، أم : تصرفؾ معيـ  كقاؿ آخركف : بؿ معنى
كقاؿ آخركف : بؿ معنى ذلؾ : كيرل تصٌرفؾ ...  في الجمكس كالقياـ كالقعكد

كقاؿ آخركف : بؿ معنى ذلؾ : كتصرفؾ في أحكالؾ ، كما ...  في الناس
كانت األنبياء مف قبمؾ تفعمو ، كالساجدكف في قكؿ قائؿ ىذا القكؿ : 

أبك جعفر )يعني الطبرم نفسو( : كأكلى األقكاؿ في ذلؾ  قاؿ...  األنبياء
بتأكيمو قكؿ مىف قاؿ تأكيمو : كيرل تقمبؾ مع الساجديف في صبلتيـ معؾ ، 

 ( ّ) حيف تقكـ معيـ كتركع كتسجد((

                                                 

(
ٔ

 ( ٚاٌغجٛد اٌذم١مٟ ٘ٛ اٌذطآِ ٚاٌذزًٌ ، ١ٌٚظ إٌظاق اٌٛجٗ عٍٝ األسع 

(
ٕ

 4ٙ-4٘/ٕ( اٌٍتاا يٟ عٍَٛ اٌىذاا الةٓ عادي اٌذِشمٟ 

(
ٖ

 ٗٗٔ-ٕٗٔ/4ٔ( جاِع اٌت١اْ 
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() ذكر الطبرم ستة أقكاؿ في تأكيؿ قكلو تعالى تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى  كى
َـّ تركع ، كحيف تسجدأكليا : ))كيرل تقمبؾ في صبلت (( ؾ حيف تقكـ ، ث

كآخرىا القكؿ الذم عيَّنو الدامغاني كالفيركزآبادم في باب الكجكه ، كالقكؿ 
))كالمعنى : قاؿ الكاحدم :  (ُ)األكؿ ىك المشيكر كىك قكؿ جميكر المفسريف

يراؾ إذا صميتى كحدؾ ، كيراؾ إذا صميتى في الجماعة راكعنا كساجدنا كقائمنا 
كقاؿ ابف الجكزم : ))كتقمبؾ في الرككع (ِ)قكؿ أكثر المفسريف((، ىذا 

كالسجكد كالقياـ مع المصميف في الجماعة ، كالمعنى : يراؾ كحدؾ ، كيراؾ 
  (ّ) في الجماعة ، كىذا قكؿ األكثريف((

فجعؿ الساجديف بمعنى األنبياء قكؿ مف عدة أقكاؿ ، ىذا مف جية ، 
كمف جية أخرل فإفَّ الدامغاني كالفيركزآبادم لـ يكتفيا بذلؾ ، بؿ جعبل آخر 
ىذه األقكاؿ كأضعفيا كجينا ، كالتفسير السميـ كاألميف أفَّ ييفسَّر المفظ بذكر 

يا ، ثـ تعيينو كالقطع بو األقكاؿ التي قالكىا فيو ، كاختيار أحدىا أك أضعف
في باب الكجكه يعني التعمد بحجب األقكاؿ األخرل ، بؿ يعني االدعاء بعدـ 
كجكدىا ، كىذه الطريقة في اختبلؽ الكجكه ال تدخؿ في باب التحريؼ فحسب 

ا في باب الخيانة العممية في التفسير .   ، بؿ تدخؿ أيضن
ف بمعنى األنبياء ، يعني كالدامغاني كالفيرزآبادم لمَّا جعبل الساجدي

ككصفيـ األنبياء  ةنبياء ، بينما المراد تسميأنَّيما سميا ككصفا الساجديف باأل
بالساجديف ، فحرَّفا كعكسا التسمية ، كقمباىا رأسنا عمى عقب ، أم : قمبا 
المعنى المراد ، كيدخؿ ىذا التحريؼ في باب عدـ جعؿ الصفة بمعناىا بؿ 

                                                 

(
ٔ

ِٚعةأٟ اٌمةشآْ ٚإعشاةةٗ  2ٓٔ/ِٕٚعةأٟ اٌمةشآْ ٌٍفةشاا  ٙٙٗ/ٕدً ( ٠ٕظش : دفغ١ش ِما

 2ٓ/ٌٍٗضجا  

(
ٕ

 ٖ٘ٙ/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

 ٙ٘/ٙ( صاد اٌّغ١ش 
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ىذه ىي طريقة الدراسة المعككسة في اختبلؽ بمعنى المكصكؼ بيا ، ك 
 الكجكه 

 جعؿ المفظ بمعاف شاذة وغريبة غير معقولة:  التاسعة عشرةالطريقة ا
 :  وغير مقبولة

كىذا متأتٍّ مف شدة كلعيـ باختبلؽ الكجكه ، كقد تضٌمف كتابي : ال  
مف ذلؾ ما قالو العسكرم ،  كجكه كال نظائر ، أمثمة كثيرة مف ىذه الطريقة

))البلـ المكسكرة في القرآف عمى ثبلثة أكجو ، األكؿ : كتعقيبي عمى قكلو : 
الثالث : في مكضع )ألف ال( َََالثاني : بمعنى )أف( َََبمعنى )كي( 

كٍا ًبمىا آتىٍينىاىيـٍ قاؿ ) { أم : ألف ال تكفركا ، كىك مثؿ ٓٓ(}النحؿ آية : ًليىٍكفيري
ـٍ أىف تىًضمُّكاٍ  ييبىيّْفي قكلو ) { قيؿ : ألف ال تضمكا ، كليس ُٕٔ(}النساء : الٌموي لىكي

نَّما المعنى في  )ال( عند المحققيف النحكييف مما ييحذىؼ في ىذا المكضع ، كا 
ـٍ ذلؾ : كراىة أف تضمكا ، كمعنى قكلو : ) ا آتىٍينىاىي كا ًبمى ـٍ ييٍشًركيكفى ًليىٍكفيري ًإذىا ىي

تَّعيكا فىسى  ًليىتىمى أنَّيـ أشرككا معنا غيرنا  {ٔٔ-ٓٔ(}العنكبكت : ٍكؼى يىٍعمىميكفى كى
كقاؿ بعضيـ : معناه جعمكا ما رزقناىـ َََفعبدكه دكننا ليكفركا نعمنا عمييـ

 (ُ) كأنعمنا بو عمييـ سببنا إلى  الكفر((

فالعسكرم فسَّر اآلية بمعنى النفي فقاؿ : ))في مكضع )ألف ال( قاؿ  
كٍا ) ا آتىٍينىاىيـٍ ًليىٍكفيري { أم : ألف ال تكفركا(( لكف سرعاف ما ٓٓ(}النحؿ آية : ًبمى

ـٍ ييٍشًركيكفى رجع  ففسَّر اآلية بمعنى اإلثبات فقاؿ : ))كمعنى قكلو : ) ًإذىا ىي
ا آتىٍينىاىيـٍ  كا ًبمى ( أنَّيـ أشرككا معنا غيرنا فعبدكه دكننا ليكفركا نعمنا ًليىٍكفيري

ناه جعمكا ما رزقناىـ كأنعمنا بو عمييـ سببنا إلى كقاؿ بعضيـ : معَََعمييـ
الكفر(( فقاؿ بيذا التناقض في المقاـ نفسو ، كلـ يشر إليو ، أك يسكغو 

                                                 

 . ِٖٗص لمعسكرم ( الكجكه كالنظائر  ُ)
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بسبب معقكؿ أك غير معقكؿ ، أقكؿ : أيقكؿ أحد بمثؿ ىذا التناقض رجؿ 
 كاع لما قاؿ؟! أـ إنَّو التقميد ؟!

: ))كىك في القرآف  لميكـ كجييف ، فقاؿأٌف العسكرم جعؿ كمف ذلؾ  
الثاني : الحيف قاؿ ا َََعمى كجييف ، األكؿ : اليكـ مف أياـ السنة

ـٍ تعالى : ) ًتكي يىٍكـى ًإقىامى ـٍ كى نَّو ال يجكز { يعني حيف ؛ ألَٖ(}النحؿ : يىٍكـى ظىٍعًنكي
نَّما أراد حيف الظعف ، فذكر اليكـ ألفَّ اليكـ  أف يككف الظعف ليبلن  ، كا 

 (ُ)حيف((
لعسكرم جعؿ اليكـ بمعنى الحيف استنادنا إلى أٌف اليكـ ال يعني فا 

النيار ، كالسفر يككف في النيار كال يككف في الميؿ ، فجعمو بمعنى الحيف ؛ 
لذلؾ كجدنا العسكرم يسكغ مجيء ألٌف الحيف يعني زماف الميؿ كالنيار ؛ 
ـٍ اليكـ بمعنى الحيف في قكلو تعالى : )) نَّو ال بقكلو المذككر : ))أل( يىٍكـى ظىٍعًنكي

(( يا سبحاف ا ! كمف قاؿ بأفَّ اليكـ يعني الميؿ يجكز أف يككف الظعف ليبلن 
فما ىذا الكبلـ ؟! بؿ العسكرم نفسو قاؿ في الفرؽ بيف النيار كاليكـ : 

كىذا حد النيار كليس ىك َََ))النيار اسـ لمضياء المنفسح لحصكؿ الشمس
 كاليـك اسـ لمقدار مف األكقات يككف فيو ىذا السنا(( في الحقيقة اسـ لمكقت ،

أم : أفَّ اليكـ يمتد كقتو طكاؿ ضياء النيار مؤكدنا ما أجمع عميو أىؿ  (ِ)
  (ّ)المغة حتى قالكا : ))اليـك معركؼ مقداره مف طمكع الشمس إلى غركبيا((

مقاتؿ : ))تفسير الحرب عمى كجييف ، فكجو منيما ، كمف ذلؾ قكؿ  
نيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى ب يعني الكفر ، فذلؾ قكلو في البقرة : )الحر  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

                                                 

 . ّْٕ( الكجكه كالنظائر ص  ُ)

 .َّٓ( الفركؽ المغكية ص  ِ)

،  َُٕٕ، كينظػػػػر : العػػػػيف ص  ِّٗ/ُٓ، كلسػػػػاف العػػػػرب  ُُّٕ( الصػػػحاح ص  ّ)
 . ُّّكنزىة األعيف ص  َّٗٗ/ْكتيذيب المغة 
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ٍؤًمًنيفى  بىا ًإف كينتـي مُّ ا بىًقيى ًمفى الرّْ كٍا مى ذىري ٍربو مّْفى الٌمًو  كى ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى فىًإف لَّ
 { يعني بالحرب الكفرِٕٗ-ِٖٕ(}البقرة : كىرىسيكًلوً 

كما قالو مقاتؿ قالو مقمداه ىركف  لثاني : الحرب يعني القتاؿ((كا 
  (ُ)كالدامغاني
ٍربو مّْفى الٌمًو في قكلو تعالى : )بمعنى الكفر الحرب  ؿي عٍ جن   فىٍأذىنيكٍا ًبحى
ألٌنو كيؼ يصٌح أف يككف المعنى كالتقدير : كجو غريب كشاذ ؛  (كىرىسيكًلوً 

لـ أجده في كتب التفسير ، قاؿ الطبرم لذلؾ فأذنكا بكفر مف ا كرسكلو ؛ 
ٍربو مّْفى الٌمًو كىرىسيكًلوً في تفسير قكلو  تعالى :  ) ( : ))فمف  كاف فىٍأذىنيكٍا ًبحى

مميف أف يستتيبو ، فإف مقيمنا عمى الربا ال ينزع عنو ، فحؽ عمى إماـ المس
الٌ  ًرب(( نزع كا  با الذم كقاؿ الكاحدم : ))كالمعنى : فإف لـ تضعكا الر  (ِ) ضي

قد أمر ا بكضعو عف الناس ، فاعممكا بحرب مف ا كرسكلو ، كىي القتؿ 
في الدنيا ،  كالنار في اآلخرة ، أم :  فأيقنكا أنَّكـ تستحقكف القتؿ كالعقكبة ؛ 

كقاؿ البيضاكم : ))كتنكير )حرب( لمتعظيـ ،  (ّ) لمخالفة أمر ا كرسكلو((
ي بعد االستتابة حتى يفيء إلى أمر ا ، كذلؾ يقتضي أف ييقاتىؿى الميٍرب

  (ْ) كالباغي كال يقضي كفره((
مف ذلؾ جعميـ عمى كثير مف ىذه األكجو في ىذا الكتاب مررنا كقد 

تَّى أىٍبميغى في مكسى كالخضر عمييما السبلـ ، بمعنى البحر  قكلو تعالى : )حى
ٍيًف(}الكيؼ :  قكلو في اإلرادة ، كجعميـ الحٌب بمعنى {  َٔمىٍجمىعى اٍلبىٍحرى

                                                 

كينظر : الكجػكه ُٖٓكباسـ الكجكه كالنظائر ص  ِّٖ(  األشباه كالنظائر لمقاتؿ ص  ُ)
 . ُٔٔكالكجكه كالنظائر لمدامغاني ص  ِّّكالنظائر ليركف ص 

 .ُِٗ-ُِٖ/ّ( جامع البياف  ِ)

 . ّٕٗ/ُ( الكسيط  ّ)

 . ُّٔ/ُ( أنكار التنزيؿ  ْ)
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بِّا(}يكسؼ :  { ككيؼ يصٌح أف يككف التقدير : قد َّتعالى : )قىٍد شىغىفىيىا حي
كمف ، معنى المفرد يدخؿ في ىذا الباب ، بؿ جعميـ الجمع بشغفيا إرادة 

 أمثمة ىذه الطريقة ما كاف مف أكجو األلفاظ اآلتية : 
  ))األرحاـ عمى كجييف :قاؿ الحيرم : : األرحاـ -ٔ

بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ  أحدىما : األٌميات ، كقكلو تعالى : )كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى
(}البقرة :  اًمًيفَّ مىؽى الٌموي ًفي أىٍرحى كىءو كىالى يىًحؿُّ لىييفَّ أىف يىٍكتيٍمفى مىا خى  {  ِِٖثىبلىثىةى قيري

كٍا الٌموى الًَّذم تىسىاءليكفى ًبًو الثاني : القرابة ، كقكلو تعالى : )كىاتَّقي 
(}النساء :  ـى ا  (ُ){((ُكىاألىٍرحى

عىؿى الحيرم األرحاـ في الكجو الثاني بمعنى القرابة ، كالقرابة قريبة  جى
مف معنى األرحاـ ، كالمعاني المتقاربة أدخميا أىؿ المغة في باب الترادؼ ال 

تتحد في المعنى العاـ ، لكنيا في باب الكجكه ، كالمعاني المتقاربة ىي التي 
تختمؼ في معانييا الخاصة ، كىي المقصكدة في القرآف الكريـ ، قاؿ ابف 

...  عمى خبلؼ البعد فارس : ))كالقاؼ كالراء كالباء : أصؿ صحيح يدؿٌ 
))كأقرباؤؾ كأقاربؾ  (ِ)كمف الباب : قرباف الممؾ كقرابينو : كزراؤه كجمساؤه((

تىؾى كأقربكؾ : عشيرتؾ األدن كف كفي التنزيؿ : )كىأىنًذٍر عىًشيرى
ًبيف(}الشعراء :  كقاؿ ابف فارس : ))الراء كالحاء كالميـ يدؿ  (ّ){((ُِْاألٍقرى

عمى الرقة كالعطؼ كالرأفة ، يقاؿ مف ذلؾ : رحمو يرحمو : إذا رؽَّ لو 
؛  كعطؼ عميو ، كالرًَّحـ عبلقة القرابة ، ثـ سيمّْيت رًحـ األنثى رىًحمنا مف ىذا

ـ كييرىؽُّ لو مف كلد(( ألفَّ منيا ما يككف ما ييرحى
كمنو ...  ))كالرًَّحـ رىًحـ المرأة(ْ)

                                                 

(
ٔ

                                                                      22(  ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                                                                      22ٕ-22ٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                                                                     ٘/ٗٚط ( دا  اٌعش

(
ٗ

                                                                      2ٖ٘( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 
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استعير الرًَّحـ لمقرابة لككنيـ خارجيف مف رىًحـ كاحدة((
))كبينيما رىًحـ ،  (ُ)

  (ِ)أم : قرابة قريبة(( 
مف تعريؼ أىؿ المغة لمقرابة كاألرحاـ يمكف تحديد كؿ منيما ، 

كا أرحامنا مُّ بينيما أفَّ األرحاـ تعني في البدء األـ ؛ ألفَّ األرحاـ سي كالتفريؽ 
َـّ األب ؛ ألنَّؾ خرجتى مف صمبو ، ككاف السبب  لخركجيـ مف رحـ كاحدة ، ث
في كجكدؾ ، ثـ األكالد ؛ ألنَّيـ مف صمبؾ كرحـ زكجتؾ ، ثـ األخكة  ؛ 

رحاـ ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ ألنَّيـ مف رحـ كاحدة ، ثـ أكالد اإلخكة ، فيـ مف األ
أفَّ ا سبحانو جعؿ بنات األخ كبنات األخت مف المحاـر ، ثـ األعماـ 
ا أفَّ ا سبحانو جعؿ العمات كالخاالت  كاألخكاؿ ، كالدليؿ عمى ذلؾ أيضن
مف المحاـر ، كىنا تنتيي حدكد األرحاـ ، كا أعمـ ، ثـ بعد ذلؾ تبدأ القرابة 

كالد األخكاؿ ، كالدليؿ عمى ذلؾ أنَّو لـ يجعؿ بناتيـ مف بأكالد األعماـ ، كأ
ة تعني األرحاـ كما المحاـر ، كاألرحاـ تخصُّ ما تقدـ ذكرىـ ، كالقرابة عامٌ 

تجاكز حدكدىا ، كالقرآف الكريـ استعمؿ لفظ األرحاـ في شاىد الكجو الثاني 
ـى( أل ا نَّو أراد أف يخصَّ ما ارتبطت في قكلو تعالى : )الًَّذم تىسىاءليكفى ًبًو كىاألىٍرحى

ببعضيا بصمة الرحـ ، ككانكا أقرب القرابة التي تبدأ باألـ ، كتنتيي بالخالة ، 
حتمؿ أف تعني ما تجاكزىـ ، فيككف جعؿ األرحاـ كلك استعمؿ لفظ القرابة ال

 بمعنى القرابة تحريفنا لداللتيا .
عىؿى األرحاـ في الكجو األكؿ بمعنى األميات في ق كلو تعالى : كجى

مىؽى الٌموي  كىءو كىالى يىًحؿُّ لىييفَّ أىف يىٍكتيٍمفى مىا خى بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ ثىبلىثىةى قيري )كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى
( عائد عمى  اًمًيفَّ ( في )أىٍرحى ( فإذا تذكرنا أفَّ ضمير اإلناث )ىفَّ اًمًيفَّ ًفي أىٍرحى

أف  ى األميات ؛ ألنَّو كيؼ يصحٌ جعؿ األرحاـ بمعن المطمقات ، فكيؼ يصحٌ 
مىؽى الٌموي ًفي أيمَّيات المطمقات ؟؟؟!!! ، فالقضية  يككف المعنى كالتقدير : مىا خى

                                                 

(
ٔ

                                                                      42ٔ( اٌّفشداح ٌٍشاغب ص 

(
ٕ

                                                                    ٕٙٔ/ٙ( ٌغاْ اٌعشا 
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متعمقة بالمطمقات فما عبلقة أمياتيفَّ بمكضكع اآلية كالحكـ الذم تضمنتو  
 ؟؟؟!!! أىذه كتب تستحؽ أف تيحقىؽ كتيطبع كتينشىر ؟! 

 )البسط عمى ثبلثة أكجو :قاؿ الحيرم : )البسط : -ٕ

أحدىا : الزيادة ، كقكلو تعالى : )كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً 
(}البقرة :  ٍمًؽ ِْٕكىاٍلًجٍسـً ـٍ ًفي اٍلخى { نظيرىا في األعراؼ : )كىزىادىكي
 {ٗٔبىٍسطىةن(}األعراؼ : 

يىٍبسيطي(}البقر  ة : الثاني : التكسع ، كقكلو تعالى : )كىالٌموي يىٍقًبضي كى
(}اإلسراء : ِْٓ يىٍقًدري ٍزؽى ًلمىف يىشىاء كى بَّؾى يىٍبسيطي الرّْ  {  َّ{ كقكلو تعالى : )ًإفَّ رى

ا أىنىٍا  الثالث : المدُّ كقكلو تعالى : )لىًئف بىسىطتى ًإلىيَّ يىدىؾى ًلتىٍقتيمىًني مى
(}المائدة :   (ُ){((ًِٖببىاًسطو يىًدمى ًإلىٍيؾى الٍقتيمىؾى

ر : ))الرابع : الضرب ، قكلو كأضاؼ الدامغاني  إلييا ثبلثة أكجو أيخى
ـي(}األنعاـ :  كٍا أىنفيسىكي ـٍ أىٍخًرجي { كقكلو ّٗتعالى : )كىاٍلمىآلًئكىةي بىاًسطيكٍا أىٍيًديًي

ـٍ كىأىٍلًسنىتىييـ ًبالسُّكًء(}الممتحنة :  ـٍ أىٍيًديىيي يىٍبسيطيكا ًإلىٍيكي  {ِتعالى : )كى
ى : )كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّ اٍلبىٍسًط(}اإلسراء : الخامس : الفتح ، قكلو تعال

ٍبسيكطىتىاًف(}المائدة : ِٗ { أم : ال تفتح يدؾ ، ككقكلو تعالى : )بىٍؿ يىدىاهي مى
 { أم : مفتكحتاف .ْٔ

ـي األٍرضى  عىؿى لىكي السادس : الميد كالفراش ، كقكلو تعالى : )كىالمَّوي جى
  (ِ) ا(({ أم : فراشنا كميدن ًُٗبسىاطنا(}نكح : 

قاؿ ابف فارس : ))الباء كالسيف كالطاء أصؿ كاحد ، كىك امتداد 
))كبسطى الشيءى : نشره كتكسَّعو ، فتارة  (ّ) الشيء في عرض أك غيره((

                                                 

 ُُِ-َُِ( كجكه القرآف ص  ُ)

 ُِٖ-ُِٕ( الكجكه كالنظائر ص  ِ)

 ِٗ( مقاييس المغة ص  ّ)
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ييتصكَّر منو األمراف ، كتارة ييتصكَّر منو أحدىما ، كيقاؿ : بسطى الثكبى : 
عىؿى نشره ، كمنو البساط ، كذلؾ اسـ لكؿ مبسكط ، قاؿ ا  تعالى : )كىالمَّوي جى

ـي األٍرضى ًبسىاطنا(}نكح :  { كاستعار قكـ البسط لكؿ شيء ال ييتصكَّر فيو ُٗلىكي
 (ُ)تركيب كتأليؼ كنظـ((

الزيادة ، كالتكٌسع  ، كالمٌد ، كالفتح ، كالميد كالفراش ،  كما جاء في 
قريبة مف  الكجو األكؿ ، كالثاني ، كالثالث ، كالخامس ، كالسادس ، معاف

جعؿ ، إاٌل الكجو الرابع ، فقد معنى البسط ، فيي مختمقة بطريقة الترادؼ 
بمعنى الضرب ، كقاؿ ما نٌصو ، ))فكجو  الكجوىذا الدامغاني البسط في 

منيا ، البسط : الضرب ، قكلو تعالى في سكرة األنعاـ : )كىاٍلمىآلًئكىةي بىاًسطيكٍا 
()األنعاـ :  ـٍ   (ِ)ضاربك أيدييـ إلى أركاح الكفار(({ أم : ّٗأىٍيًديًي

كتأمَّؿ كيؼ بالغ الدامغاني في تحريؼ داللة النص القرآني ، ثـ 
تعدَّاه إلى تحريؼ لغة العرب ، عندما أكَّد أفَّ البسط يعني الضرب بعينو ، 
حتى إنَّو عدَّل الضرب في التقدير بما يتعدَّل إليو البسط ، فجعؿ : باسطك 

الكفار ، بتقدير : ضاربك أيدييـ إلى أركاح الكفار ، مع أنَّو أيدييـ إلى أركاح 
يقاؿ في المغة : فبلف بسط يدىه إلى فبلف ، كال يقاؿ : فبلف ضرب يدىه إلى 
( تركيب إضافي مف  ـٍ فبلف ، كمما ىك معمكـ أفَّ قكلو تعالى : )بىاًسطيكٍا أىٍيًديًي

( عائد عمى باب إضافة اسـ الفاعؿ إلى مفعكلو ، كالضمير )ىـ( ف ـٍ ي )أىٍيًديًي
( بمعنى الضرب ، كجعمو  ـٍ المبلئكة ، فجعؿ البسط في )بىاًسطيكٍا أىٍيًديًي
بتقدير : ضاربك أيدييـ إلى أركاح الكفار ، ييعدُّ مف الشطحات الكبيرة التي لـ 
أجدىا إاٌل في كتب الكجكه ؛ فكيؼ تسنَّى لمدامغاني القكؿ بو ، ككيؼ 

                                                 

كبصػػػػػائر ذكم  ُٖٗ-ُٖٖ/ُكينظػػػػػر : عمػػػػػدة الحفػػػػػاظ لمحمبػػػػػي  ُٓ( المفػػػػردات ص  ُ)
 ُِٖ/ِالتمييز 

 ُِٖ-ُِٕ( الكجكه كالنظائر ص  ِ)
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يقؿ بو مف أحد مف األكليف كاآلًخريف ؟! ألفَّ التقدير استساغو ، كقاؿ ما لـ 
يعني : أفَّ المبلئكة يضربكف أنفسيـ ، فأيف معنى التقدير مف معنى اآلية ؟! 
كلك رجعتى إلى كؿّْ كتب المغة قديميا كحديثيا ، كقرأتيا حرفنا حرفنا فيؿ يمكف 

 أف تجد في باب ضرب مثاالن عمى نحك ما قدَّرى ؟! 
و : ))ككرد ما نصٌ باب الرجؿ في  الفيركزآبادمقاؿ  الجّنة :-ٖ

كالثاني : بمعنى ...  الرجؿ في القرآف عمى كجكه : األكؿ : بمعنى الشخص
كالرابع : ...  كالثالث : بمعنى النبي صمى ا عميو كسمـ...  ابف مسعكد

كالخامس : بمعنى رجميف مف بني إسرائيؿ ، مؤمف ككافر ...  بمعنى حزبيؿ
ًدًىمىا ، ييكد عىٍمنىا الحى مىٍيًف جى ا كفطركس : )كىاٍضًرٍب لىييـ مَّثىبلن رَّجي

نَّتىٍيًف(}الكيؼ :     (ُ){((ِّجى
فقد جعؿ الفيركزآبادم في باب الرجؿ )الرجميف( بمعنى أخكيف مف 

كجو بعدـ صحتو ؛ بني إسرائيؿ : ييكدا ، كفطركس ، كقد عٌمٍقتي عمى ىذا ال
ٌنما تسمية األخكيف بالرجميف ،  ألٌنو ليس المراد تسمية الرجميف باألخكيف ، كا 

لكف الشذكذ كٌؿ الشذكذ ، كىذا الكجو ال يعٌد شاذِّا كغريبنا مع عدـ صحتو ، 
و : ما نصٌ كالغرابة كٌؿ الغرابة قكؿ الفيركزآبادم في باب الجٌنة ، فقد قاؿ 

 كما يشتؽ مف مادتيا عمى اثني عشر كجينا : ))بصيرة في الجنة ، كىي
...  كالثاني : بمعنى بستاف باليمف...  األكؿ : بمعنى التكحيد

عىٍمنىا  مىٍيًف جى كالثالث : بمعنى أخكيف مف بني إسرائيؿ )كىاٍضًرٍب لىييـ مَّثىبلن رَّجي
عى  فىٍفنىاىيمىا ًبنىٍخؿو كىجى نَّتىٍيًف ًمٍف أىٍعنىابو كىحى ًدًىمىا جى ٍرعنا( (}الكيؼ : الحى ٍمنىا بىٍينىييمىا زى

ِّ ))}(ِ) 

                                                 

 ِْ/ّ( بصائر ذكم التمييز  ُ)
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ى لو أف يقكؿ بو كيؼ استساغ الفيركزآبادم ىذا الكجو ؟! ككيؼ تسنٌ 
مىٍيًف( ال؟! إنَّو يجكز أف ينسىب ىذا الكجو إلى ) كما نسبو ىك نفسو في باب رَّجي

نَّتىٍيًف( ىنا  ، لكف كيؼ يصحٌ الرجؿ  نَّتىٍيًف( ؟! كما أفَّ )جى أف يينسىب إلى )جى
عائدتاف إلى رجؿ كاحد ، يا سبحاف ا ! ما ىذا ؟! أىذه غفمة أـ سيك أـ 

ككيؼ لـ يفطف إلى ىذا التناقض الكبير الذم أكقع فيو نفسو  جيؿ أـ ماذا ؟! 
ذا كاف ىذا الذم ال ييعقىؿ قد كقع فيو الفيركزآبادم ، ف،  ما باؿ محقؽ كتاب كا 

ب ؟! فما بالو يعقٌ  لـؽ ك يعمٌ  لـ، كىك محقؽ كأستاذ كبير كمشيكر البصائر 
 أف يمرَّ مف دكف أف يشير إليو بكبلـ ؟!  يسكت عف ىذا الذم ال يصحٌ 

ـُ : -ٗ كـ عمى أربعة أكجو : الُحْك  قاؿ الحيرم : ))باب الحي

أحدىا : التفيـ ، كقكلو في آؿ عمراف : )مىا كىافى ًلبىشىرو أىف ييٍؤًتيىوي الٌموي 
لىػًكف كيكنيكٍا  ـى كىالنُّبيكَّةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكٍا ًعبىادنا لّْي ًمف ديكًف الٌمًو كى ٍك اٍلًكتىابى كىاٍلحي

بً  بَّاًنيّْيفى ًبمىا كينتيـٍ تيعىمّْميكفى اٍلًكتىابى كى (}آؿ عمراف : رى  { ٕٗمىا كينتيـٍ تىٍدريسيكفى
آ أىنزىؿى  الثاني : القضاء ، كقكلو تعالى : )كىأىًف اٍحكيـ بىٍينىييـ ًبمى

ـى بىٍيفى اٍلًعبىاًد(}غافر : ْٗالٌموي(}المائدة :  كى  {ْٖ{ كقكلو تعالى : )ًإفَّ المَّوى قىٍد حى
ـي الٌموً  ٍك لٍَّكفى ًمف بىٍعًد  الثالث : الرجـ ، كقكلو تعالى : )ًفييىا حي ثيَـّ يىتىكى

(}المائدة :  ٍؤًمًنيفى ا أيٍكلىػًئؾى ًباٍلمي مى  { ّْذىًلؾى كى
ًبيِّا(}الرعد :  ٍكمنا عىرى ٍلنىاهي حي كىذىًلؾى أىنزى الرابع : القافة ، كقكلو تعالى : )كى

 القافة { يعني القافة ؛ ألفَّ ما مف حكـ يشترؾ فيو العرب كغير العرب إالٌ ّٕ
 (ٔ) يا يختصُّ بيا العرب دكف غيرىـ((؛ ألنَّ 

ٍكـ في الكجو األكؿ بمعنى التفيـ ، كجعىمىو في  جعىؿى الحيرم  الحي
الكجو الثاني بمعنى القضاء ، كىذاف الكجياف يعنياف الحكـ بعينو ، فقد تقدَّـ 

                                                 

 ُْٔ-ُّٔ( كجكه القرآف ص  ُ)
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حكامو كاتقانو ، كالعمـ كالفقو  ٍكـ بأنَّو يعني إحساف الشيء كا  تعريؼ الحي
  (ٔ)ؿ ؛ فالحكـ القضاء ، كجمعو أحكاـ ، كالحكيـ المتقف لؤلمكركالقضاء بالعد

ـى في الكجو الثالث بمعنى الرجـ في قكلو تعالى : )ًفييىا  ٍك عىؿى الحي كجى
ٍكـ ، حتى إنَّو ال يصح تقديره  ـي الٌمًو( كمف الكاضح جدِّا أفَّ الرجـ غير الحي ٍك حي

فييا رجـ ا ، فرجـ ؛ كما مف أحد يجيز أف يككف المعنى أك التقدير : 
ٍكـ فيك القضاء بيذا الحٌد كتشريعو ،  الزاني المحصف ىك الحدُّ ، أمَّا الحي

ٍكـ بمعنى الرجـ تحريؼ ظاىر   فالفرؽ بينيما ظاىر ، فجعؿ الحي
كىذىًلؾى  ـى في الكجو الرابع بمعنى القافة في قكلو تعالى : )كى ٍك عىؿى الحي كجى

ًبيِّا ٍكمنا عىرى ٍلنىاهي حي { كقاؿ كما تقدـ : ))يعني القافة ؛ ألفَّ ما مف ّٕ(}الرعد : أىنزى
 القافة ؛ ألنَّيا يختصُّ بيا العرب دكف حكـ يشترؾ فيو العرب كغير العرب إالٌ 

غيرىـ(( ، ك))القائؼ : الذم يتتبَّع اآلثار ، كيعرفيا ، كيعرؼ شبو الرجؿ 
كفي ...  يعرؼ اآلثار))كالقائؼ : الذم  (ٕ)بأخيو ، كأبيو ، كالجمع : القافة((
رنا كاف قائفنا(( زَّ الحديث : إفَّ ميجى
قاؿ أبك عبيدة في تفسير قكلو تعالى  (ٖ)

ًبيِّا( ٍكمنا عىرى ٍلنىاهي حي كىذىًلؾى أىنزى كىك  (ٗ): ))ديننا عربيِّا ، أينزؿ عمى رجؿ عربي((  )كى
 قكؿ لـ يكضح أبك عبيدة معناه كالمقصكد منو ، كقد بيَّف أىؿ التفسير ما
ًبيِّا( قاؿ الطبرم :  ٍكمنا عىرى ٍلنىاهي حي كىذىًلؾى أىنزى المعنى المراد مف قكلو تعالى )كى
))يقكؿ تعالى ذكره : ككما أنزلنا عميؾ الكتاب يا محمد ، فأنكره بعض 
األحزاب ، كذلؾ أنزلنا عميؾ الحكـ كالديف حكمنا عربيِّا ، كجعؿ ذلؾ عربيِّا ، 

ى محمد صمى ا عميو كسمـ ، كىك عربيّّ فنيًسب ككٌصفىو بو ؛ ألنَّو أينًزؿ عم
                                                 

 ُٕٖ-ُٖٔ/ْ( ينظر : لساف العرب  ُ)
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كقاؿ التبريزم : ))أم : ككما أنزلنا إلى  (ٔ)الديف إليو ؛ إذ كاف عميو أينزؿ((
مف تقدـ مف األنبياء أنزلنا القرآف حكمنا عربيِّا ، الحكـ : فصؿ األمر بالحؽ ، 

ؿ ابف كقا (ٕ)كالعربي مف الكبلـ الجارم عمى مذاىب العرب في كبلميا((
ٍكمنا( نصب عمى الحاؿ ، كالحكـ ىك ما تضمنو القرآف مف  عطية : ))ك)حي

))مترجمة بمساف  (ٖ)المعاني ، كجعمو عربيِّا لمَّا كانت العبارة عنو بالعربية((
))أم : ككما أنزلنا الكتب عمى األنبياء بمغاتيـ ، أنزلنا عميؾ  (ٗ)العرب((

القرآف حكمنا عربيِّا ، قاؿ ابف عباس : يريد ما فيو مف الفرائض((
كقاؿ  (٘)

القرطبي : ))ككما أنزلنا الكتب عمى الرسؿ بمغاتيـ ، كذلؾ أنزلنا إليؾ القرآف 
فيو مف األحكاـ ،  حكمنا عربيِّا ، أم : بمساف العرب ، كيريد بالحكـ ما

كقاؿ البيضاكم :  (ٙ)و ؛ ألنَّو يفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ((كقيؿ : أراد القرآف كمٌ 
ٍكمنا( يحكـ في القضايا كالكقائع ، بما تقتضيو  ٍلنىاهي حي كىذىًلؾى أىنزى البيضاكم : )))كى

ًبيِّا( مترجمنا بمساف العرب ؛ ليسيؿ ليـ فيمو كحفظو(( الحكمة )عىرى
كقاؿ  (2)

ٍلنىاهي( كالضمير عائد عمى القرآف ، كالحكـ ما أبك حياف األندل سي : )))أىنزى
ب إلييا((  (ٖ)تضمنو مف المعاني ، كلمَّا كانت العبارة عنو بمساف العرب نيسو
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ا بمساف العرب ،  كقاؿ اآللكسي : ))كالتعرض لككنو عربيِّا ، أم : مترجمن
ع أفَّ ذلؾ لئلشارة إلى أفَّ ذلؾ إحدل مكاٌد المخالفة لمكتب السابقة ، م

دراؾ إعجازه ، يعني بالنسبة  مقتضى الحكمة ؛ إذ بذلؾ يسيؿ فيمو ، كا 
 (ُ)لمعرب(( 

ا( القرآف كمٌ  ٍكمن و ؛ ألنَّو يفصؿ بيف فالمراد إذف مف قكلو تعالى : )حي
ًبيِّا( أنَّو  الحؽ كالباطؿ ، أك األحكاـ التي تضمنيا ، كمف قكلو تعالى : )عىرى

ًبيِّا( ىك أنزؿ بمساف العرب ، فيككف  ٍكمنا عىرى ٍلنىاهي حي كىذىًلؾى أىنزى قكلو تعالى : )كى
(}يكسؼ :  ـٍ تىٍعًقميكفى ًبيِّا لَّعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى { كقكلو ِكقكلو تعالى : )ًإنَّا أىنزى
ٍفنىا ًفيًو ًمفى اٍلكىًعيًد لىعىمَّييـٍ  رَّ ًبيِّا كىصى ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى كىذىًلؾى أىنزى يىتَّقيكفى أىٍك  تعالى : )كى

ـٍ ًذٍكرنا(}طو :  دّْؽه لّْسىاننا ُُّييٍحًدثي لىيي {  كقكلو تعالى : )كىىىذىا ًكتىابه مُّصى
(}األحقاؼ :  بيٍشرىل ًلٍمميٍحًسًنيفى ًبيِّا لّْيينًذرى الًَّذيفى ظىمىميكا كى { فكيؼ تسنَّى ُِعىرى

لٍ  كىذىًلؾى أىنزى ًبيِّا( بمعنى لمحيرم أف يجعؿ الحكـ في قكلو تعالى : )كى ٍكمنا عىرى نىاهي حي
القافة ؛ ألنَّو كيؼ يصح أف يككف التقدير : ككذلؾ أنزلناه قافة عربيِّا ؟! ىذا 
ٍكـ فيو بمعنى القافة يقتضي أف يككف  ٍعؿى الحي مف جية كمف جية أخرل فإفَّ جى
القرآف الكريـ ىك ديف القافة مف العرب ، كاألحكاـ كالتشريعات التي فيو ىي 

قيافتيـ كتشريعاتيا ، تكصمكا إلييا بعمـ القيافة ، ىذا العمـ الذم ال  أحكاـ
يممكو غيرىـ ، فيككف القرآف ىك مف تأليفيـ كمف عندىـ ال مف عند ا 
سبحانو ، كمف البدييي أنَّو لـ يقؿ بيذا الكجو أحد مف المفسريف ؛ ألنَّو كجو 

 فيذه ىي كتب الكجكه ما أنزؿ ا بو مف سمطاف ال مف قبؿ كال مف بعد ، 
 قاؿ الحيرم : ))باب الشفاء عمى أربعة أكجو : الشفاء  :-٘

ـٍ  ـٍ ييعىذٍّْبييـي الٌموي ًبأىٍيًديكي أحدىا : الشفاء بعينو ، كقكلو تعالى : )قىاًتميكىي
(}التكبة :  ديكرى قىٍكـو مٍُّؤًمًنيفى يىٍشًؼ صي ـٍ كى مىٍيًي ـٍ عى ٍركي يىنصي ـٍ كى ييٍخًزًى { كقكلو ُْكى

                                                 

 ُٖٓ/ٕ( ركح المعاني  ُ)



957 

 

نينىزّْؿي ًمفى اٍلقيٍرآًف مىا ىيكى ًشفىاء كىرىٍحمىةه لٍّْمميٍؤًمًنيفى كىالى يىًزيدي الظَّاًلًميفى إىالَّ  تعالى : )كى
سىارنا(}اإلسراء :   {ِٖخى

 { ٗٔالثالث : العسؿ ، كقكلو تعالى : )ًفيًو ًشفىاء ًلمنَّاًس(}النحؿ : 
ذىا مىًرضٍ  تي فىييكى يىٍشًفيًف(}الشعراء : الرابع : العافية ، كقكلو تعالى : )كىاً 

قاؿ المحقؽ : كذا في األصؿ ، كلـ يذكر الكجو الثاني ، فمعمو  (ُ){((َٖ
                                 سقط  ، أك سيك مف  الناسخ          

جعؿ الحيرم الشفاء بمعنى العسؿ في قكلو تعالى  الشفاء والعافية :
بُّؾى ًإلىى )ًفيًو ًشفىاء ًلمنَّاًس( كىذ ا الشاىد ىك ضمف قكلو تعالى : )كىأىٍكحىى رى

ًممَّا يىٍعًرشيكفى } ًر كى ًمفى الشَّجى { ثيَـّ كيًمي ٖٔالنٍَّحًؿ أىًف اتًَّخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى
بًّْؾ ذيليبلن يىٍخريجي ًمف بيطيكًنيىا شىرىابه مٍُّختىمً  ؼه أىٍلكىانيوي ًمف كيؿّْ الثَّمىرىاًت فىاٍسميًكي سيبيؿى رى

(}النحؿ :  كفى { كالياء في ٗٔ-ًٖٔفيًو ًشفىاء ًلمنَّاًس ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىةن لّْقىٍكـو يىتىفىكَّري
)ًفيًو( عائدة عمى العسؿ ، كالمعنى : في العسؿ شفاء لمناس ، فكيؼ يصحُّ 
أف نجعؿ الشفاء ىنا بمعنى العسؿ ؟! ألنَّو كيؼ يصح أف يككف المعنى أك 

ر : في العسؿ عسؿ ؟! فيذا ما ال يقكؿ بو عاقؿ يعي ما يقكؿ ، لكنَّو التقدي
كيؼ حصؿ القكؿ بيذا الكجو ، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإني لـ أجد المحقؽ 
يعقّْب عمى ىذا الكجو أك يعمّْؽ عميو بأم كبلـ كاف ، فيا ىي كتب الكجكه 

 كالنظائر ، كىا ىـ محققكىا .
ذىا  الشفاء بمعنى الحيرم كغيره كجعؿ العافية في قكلو تعالى : )كىاً 

مىًرٍضتي فىييكى يىٍشًفيًف( 
ا عمى بابو ،   (ِ) كقد أبقى أىؿ التفسير الشفاء ىنا أيضن

ذا إالٌ   أفَّ منيـ مىف قرنو بالعافية ، قاؿ الطبرم في تفسير اآلية : ))يقكؿ : كا 

                                                 

(
ٔ

 . 2ٕٙ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 
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كالشفاء مف المرض يعني البرء منو  (ُ)سقـ جسمي كاعتؿَّ فيك يبرئو كيعافيو((
، لكنَّو ال يعني العافية ، فالعفك : ترؾ الشيء ، كمنو عفك ا عف خمقو ، 

 منو ، ككؿُّ مف استحؽ عقكبة فتركتىيا ، كذلؾ تركو إياىـ فبل يعاقبيـ فضبلن 
فقد عفكتى عنو ، ككرد في القرآف الكريـ مف العفك الفعؿ الثبلثي ، كلـ يرد 

اف عمى كزف فاعؿ ، كفي ))حديث أبي بكر رضي ا عنو : سمكا فيو ما ك
اى العفكى ، كالعافية ، كالمعافاة
فالعفك مٍحكي الذنكب ، كالعافية أف تسمـ مف  (ِ)

كالمعافاة : ىي أف يعافيؾ ...  األسقاـ كالببليا ، كىي الصحة كضد المرض
كيغنييـ عنؾ ، اي مف الناس ، كيعافييـ منؾ ، أم : يغنيؾ عنيـ ، 

كيصرؼ أذاىـ عنؾ ، كأذاؾ عنيـ ، كقيؿ : ىي مفاعمة مف العفك ، كىك أف 
فالشفاء غير العافية ، كالفرؽ بينيما  (ّ)يعفك عف الناس ، كيعفكا ىـ عنو((

كاضح فالشفاء يعني الشفاء مف األمراض كالببليا بعد اإلصابة بيا ، كالعافية 
ابة بيا مسبىقنا ، كيجب أف يككف ىذا تعني السبلمة منيا ، أم : عدـ اإلص

ىك المعنى المقصكد مف عبارة ))كيعافيو( أف يجعمو بعد البرء مف مرضو في 
 صحة كعافية

كقد جعؿ الحيرم الشفاء في الكجو األكؿ يعني الشفاء بعينو ، كىك 
نَّو لمف الزيغ في التأكيؿ كالتحريؼ في  كذلؾ أينما كرد في كتاب ا ، كا 

ر غير معناه الذم الداللة جعم و بمعنى البياف أك العافية أك بأمّْ معنى آخى
 كيًضع لو.

 قاؿ الحيرم : ))باب فتية عمى خمسة أكجو : الفتية : -ٙ
 َََأحدىا : الجكارم

                                                 

(
ٔ

 ٓٓٔ/4ٔ( جاِع اٌت١اْ ٌٍطتشٞ 

(
ٕ

 ( أخشجٗ اٌذشِزٞ ٚاةٓ ِاجج ٚاإلِاَ أدّذ

(
ٖ

٠ٕٚظةةش : ٌغةةاْ اٌعةةشا  4ٕٕ/ٕضسٞ ( إٌٙا٠ةةج يةةٟ غش٠ةةب اٌذةةذ٠ث ٚاألثةةش الةةةٓ اٌجةة

 ٖ٘/4ٖٚدا  اٌعشٚط  ٕٓٔ/ٓٔ
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 َََكالثاني : الخدـ
كالثالث : الميك كقكلو تعالى : )إذ أكل الفتية إلى الكيؼ(}الكيؼ : 

َُ} 
 َََكالرابع : الشاجر

 (ُ) : إبراىيـ((كالخامس 
جعؿ الفتية في الكجو الثالث بمعنى الميك ، في قكلو تعالى : )إذ 
لو أكل الفتية إلى الكيؼ( كىك كما ترل كجو شاذ كغريب ال يمكف أف تجد 
 كجينا ال في المغة كال في التفسير ، كمع ذلؾ لـ بعٌمؽ عميو المحقؽ بكبلـ 

 قاؿ الحيرم : ))باب القرآف عمى  سبعة أكجو : : القرآف -ٚ

افى الًَّذمى أينًزؿى ًفيًو  أحدىا :  القرآف بعينو ، كقكلو تعالى : )شىٍيري رىمىضى
(}القرآف :   {ُٖٓاٍلقيٍرآفي

ـٍ آيىاتينىا  مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى كالثاني : كتاب مف الكتب ، كقكلو تعالى : )كىاً 
ٍيًر ىىػذىا أىٍك بىدٍّْلوي(}يكنس :  بىيّْنىاتو قىاؿى الًَّذيفى الى   {ُٓيىٍرجيكفى ًلقىاءنىا اٍئًت ًبقيٍرآفو غى

لىٍك أىفَّ قيٍرآننا  كالثالث : بسـ ا الرحمف الرحيـ ، كقكلو تعالى : )كى
(}الرعد :   {ُّسييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي

لىقىٍد آتىٍينىاؾى سىٍبعنا  ثىاًني كالرابع : آية الكرسي ، كقكلو تعالى : )كى مّْفى اٍلمى
(}الحجر :  ـى  {ٕٖكىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي

كالخامس : صبلة الفجر ، كقكلو تعالى : )أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس 
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا(}اإلسراء :   {ًٖٕإلىى غىسىًؽ المٍَّيًؿ كى

مَّـى ُتعالى : )الرٍَّحمىفي }كالسادس : التكحيد ، كقكلو  { عى
(}الرحمف :   {ِ-ُاٍلقيٍرآفى

                                                 

(
ٔ

 ٖٖٖ-ٕٖٖ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 
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قيٍرآنىوي(}القيامة :  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى كالسابع : القراءة ، كقكلو تعالى : )ًإفَّ عى
ُٕ))}(ُ) 

عىؿى القرآف في الكجو األكؿ يعني القرآف  صحَّ قكؿ الحيرم عندما جى
فَّ ىذا ىك معنى القرآف في بعينو ، كفي الكجو األخير بمعنى القراءة ؛ أل

أصؿ صحيح يدؿُّ  المغة ، قاؿ ابف فارس : ))القاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿٌ 
قالكا : كمنو القرآف كأنَّو سيمّْي بذلؾ لجمعو ما فيو مف ...  عمى جمع كاجتماع

كقاؿ الراغب : ))كالقرآف في األصؿ  (ِ) األحكاـ كالقصص كغير ذلؾ((
قيٍرآنىوي }مصدر نحك كيفراف ، كريجح ٍمعىوي كى مىٍينىا جى { ُٕاف قاؿ تعالى : ))ًإفَّ عى

{ قاؿ ابف عباس : إذا جمعناه ُٖ-ُٕفىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي(}القيامة : 
كأثبتناه في صدرؾ فاعمؿ بو ، كقد خيصَّ بالكتاب المنزؿ عمى محمد صمى 

ا أينزؿ عمى مكسى ، كاإلنجيؿ عمى ا عميو كسمـ كالعىمىـ ، كما أفَّ التكراة ًلم
))ك)اؿ( فيو لمعيد ، كمنو قيؿ : ىك عمـ  (ّ)عيسى صمى ا عمييما كسمـ((

بالغمبة ، كاشتقاقو مف قرأ ، أم : جمعى ؛ ألنَّو مجمكع مف سكر ، كالسكر مف 
آيات ، كاآليات مف كممات ، كالكممات مف حركؼ ،  كقيؿ : ألنَّو جمع فيو 

كقيؿ : بؿ ىك ...  لنيي كالكعد كالكعيد كالتنبيو كغير ذلؾالقصص كاألمر كا
مف قرف ؛ ألنَّو قد اقترنت فيو الكممات كالسكر كاآليات ، أك الكعد كالكعيد 

ا(( مىـه  (ْ)كاألمر كالنيي حسبما تقدـ ، كالقرآف مصدر أيضن فالقرآف الكريـ عى
مىمٌيتو عمى منقكؿ مف قرأ قراءة كقرآننا ، كقد جعؿ الحيرم القرآف بصفة  عى

  .خمسة أكجو كىي األكجو الباقية 

                                                 

(
ٔ

                                        ٕٖٗ-ٖٔٗ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                                       22ٔ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

                                       4ٔٗ( اٌّفشداح ص 

(
ٗ

                                     2ٕٙ/ٖ( عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 
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جعؿى الحيرم القرآف في الكجو الثاني بمعنى كتاب مف ال غرابة إذا 
ٍيًر ىىػذىا أىٍك بىدٍّْلوي(  ف كاف المراد مف الكتب في قكلو تعالى : )اٍئًت ًبقيٍرآفو غى كا 

ٍيًر القرآف القرآف بعينو ،  ىىػذىا أىٍك بىدٍّْلوي( أم : ائت قاؿ الزجاج : ))اٍئًت ًبقيٍرآفو غى
كقاؿ  (ُ) بقرآف ليس فيو ذكر البعث كالنشكر ، كليس فيو عيب آليتنا((

 (ِ) الكاحدم : ))أم : بقرآف ليس فيو عيب آليتنا ، كذكر البعث كالنشكر((
فأكثر أىؿ ( ّ) كقاؿ الزمخشرم : ))ائت بقرآف آخر ليس فيو ما يغيضنا((

لقرآف ، أم : أبقكا القرآف عمى لفظو ؛ ألنَّيـ أرادكا التفسير استعممكا مصطمح ا
قرآننا آخر مف حيث أحكامو ال مف حيث عنكانو ، فيـ لـ يعترضكا عمى 
القرآف في تسميتو ، بؿ في مضمكنو ، فيـ لـ يسألكه تبديؿ اسمو  ، بؿ سألكه 
أف يأتي بقرآف آخر حسب ىكاىـ ، أم : أف يغيّْر ما فيو فقد سألكه : ))أف 

ؿ الكعد كعيدنا ، كالكعيد كعدنا ،ي أك ...  كالحبلؿ حرامنا ، كالحراـ حبلالن  حكّْ
أك إسقاط ما ...  أف يسقط ما في القرآف مف عيب آليتيـ كتسفيو أحبلميـ

فيككف المراد مف القرآف مف حيث المفظ  (ْ)فيو مف ذكر البعث كالنشكر((
 القرآف بعينو
مس بمعى صبلة الفجر ، في القرآف في الكجو الخا جعؿى كذلؾ إذا ك 

قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ  قكلو تعالى : )أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس ًإلىى غىسىًؽ المٍَّيًؿ كى
ف كاف المراد مف القرآف قيٍرآفى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا(  قاؿ بعينو ، القرآف كا 

قيٍرآفى اٍلفىٍجًر( فإفَّ معناه : كأقـ قرآف الفجر ، أم :  الطبرم : ))كأمَّا قكلو : )كى
ما تقرأ بو صبلة الفجر مف القرآف ، كالقرآف معطكؼ عمى الصبلة ، في قكلو 

                                                 

(
ٔ

                                       ٓٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٕ

                                   ٔٗ٘/ٕ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

                                  ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕشٞ ( اٌىشاف ٌٍضِخش

(
ٗ

                                  ٕٕٓ/2( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ
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قيٍرآفى اٍلفىٍجًر(  (ُ)تعالى : )أىًقـً الصَّبلىةى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس((( كقاؿ الزجاج : )))كى
ـ قرآف الفجر ، كفي ىذا المكضع فائدة عظيمة تدؿُّ عمى أفَّ الصبلة أم : فأق

ال تككف إالَّ بقراءة ؛ ألفَّ قكلو أىًقـً الصَّبلىةى كأقـ قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ، قد أمر أف تقيـ 
 بقرآف ، كقكلو الصبلة بالقراءة حتى سيمّْيٍت الصبلة قرآننا ، فبل تككف صبلة إالٌ 

ًر كىافى مىٍشييكدنا( جاء في التفسير : أفَّ مبلئكة الميؿ يحضركف )ًإفَّ قيٍرآفى اٍلفىجٍ 
ا(( ركل أبك ىريرة رضي ا  (ِ)قراءة الفجر ، كمبلئكة النيار يحضركنيا أيضن

قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قيٍرآفى  عنو عف النبي صمى ا عميو كسمـ في ىذه اآلية : )كى
كالياء في  (ّ)مبلئكة الميؿ كمبلئكة النيار اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشييكدنا( قاؿ : تشيده

))تشيده(( عائدة عمى القرآف ،  فميس المراد إذف مف )قيٍرآفى اٍلفىٍجًر( الصبلة 
بؿ القرآف الذم ييقرأ فييا ، كىك المشيكد مف المبلئكة ، فصبلة الفجر عظـ 

  قرآف بعينو  شأنيا عند ا ًلما ييقرأ فييا مف القرآف ، فيككف المراد مف القرآف ال
عىؿى القرآفى في الكجو الثالث بمعنى : بسـ ا لكف مف الغريب أف ي جى

( قاؿ  لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي الرحف الرحيـ : في قكلو تعالى : )كى
مقاتؿ : ))كذلؾ أفَّ أبا جيؿ بف ىشاـ المخزكمي قاؿ لمحمد : سيّْر بقرآنؾ 

( يقكؿ : لك . .. ىذا الجبؿ عف مكَّة لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي فأنزؿ ا )كى
أفَّ قرآننا فعؿ ذلؾ بو قبؿ ىذا القرآف لفعمناه بقرآف محمد عميو السبلـ ، كلكنو 

ٍت  (ْ)شيء أعطيو رسمي(( لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرى ))قاؿ ابف زيد في قكلو تعالى : )كى
( قاؿ :  قالكا لمنبي ، صمى ا عميو كسمـ : إف كنتى صادقنا فسيّْر ًبًو اٍلًجبىاؿي
( لـ يصنع ...  عنا ىذه الجباؿ لىٍك أىفَّ قيٍرآننا سييّْرىٍت ًبًو اٍلًجبىاؿي فأنزؿ ا : )كى

                                                 

(
ٔ

            ٓٙٔ/٘ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

           4ٕٓ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا  

(
ٖ

 ٗ٘/٘ٓ اٌجةٛصٞ ( سٚاٖ أدّذ ٚاٌذشِزٞ ٚإٌغائٟ ٚاةٓ ِاجةج . ٠ٕظةش : صاد اٌّغة١ش الةة

          22/٘ٚدفغ١ش اةٓ وث١ش 

(
ٗ

                                 22ٔ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 
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كقاؿ الزجاج : ))إفَّ  (ُ)ذلؾ بقرآف قٌط  كال كتاب ، فيصنع ذلؾ بيذا القرآف((
 (ِ) المعنى : لك أفَّ قرآننا سييّْرٍت بو األرض أك كيمّْـ بو المكتى لما آمنكا بو((

فيذا  (ّ) ))كالمعنى : لك أفَّ قرآننا فعؿ بو ذلؾ ما التمسكا لكاف ىذا القرآف((
ىك معنى اآلية ، كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ، كىك 

بسـ ا الرحمف الرحيـ ، كلـ أجد في كتب التفسير مف : آف بمعنى جعمو القر 
 ذكر ىذا الكجو ، أك قيؿ بو .

ا ك  عٍ مف الغريب أيضن القرآفى في الكجو الرابع بمعنى آية الكرسي  ومي جى
( قاؿ مقاتؿ  ـى ثىاًني كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي لىقىٍد آتىٍينىاؾى سىٍبعنا مّْفى اٍلمى في قكلو تعالى : )كى
في تفسير ىذه اآلية : ))يعني : كلقد أعطيناؾ فاتحة ، كىي سبع آيات 

( يعني ـى ( كٌمو مثاني ، ثـ قاؿ )اٍلعىًظي كقاؿ  (ْ) : سائر القرآف كٌمو(( )كىاٍلقيٍرآفى
ـى( فإفَّ القرآف معطكؼ عمى السبع ،  الطبرم : ))كأمَّا قكلو )كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي

 (ٓ) بمعنى : كلقد آتيناؾ سبع آيات مف القرآف ، كغير ذلؾ مف سائر القرآف((
))كىذه تدؿَّ عمى فضيمة الفاتحة ؛ ألفَّ ا تعالى امتٌف عمى رسكلو ، صمى 

 (ٔ)  عميو كسمـ ، بيذه السكرة ، كما امتفَّ عميو بجميع القرآف((ا
فمف الكاضح جدِّا أفَّ المراد مف القرآف ىنا القرآف كٌمو كالقرآف بعينو ، 
كأقكؿ مرة أخرل : كال أدرم مف أيف أتى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ، كىك 

 جعمو القرآف بمعنى آية الكرسي 

                                                 

(
ٔ

                      2ٕٔ/ٖٔ( جاِع اٌت١اْ

(
ٕ

                ٕٔٔ/ٖ( ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ 

(
ٖ

                     ٙٔ/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٗ

                    ٕٓٔ/ٕ( دفغ١ش ِمادً 

(
٘

                  ٕ٘ٔ/٠ٖٕٚظش : ِعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةٗ ٌٍضجا   2ٖ/ٗٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٙ

                 ٕ٘/ٖ( اٌٛع١ط 
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في الكجو السادس يعني التكحيد في قكلو تعالى : القرآفى  ٍعميوجى كذلؾ ك 
( رجعتَّ إلى كتب التفسير بدءنا بتفسير مقاتؿ ُ)الرٍَّحمىفي } مَّـى اٍلقيٍرآفى { عى
ـ فمـ أجد فييا مف َُٓٗق حتى تفسير ابف عاشكر المتكفى َُٓالمتكفى 

مَّـى اٍلقي ُ)الرٍَّحمىفي }: قاؿ أك نقؿ أفَّ القرآف في قكلو تعالى  ( { عى جاء بمعنى ٍرآفى
التكحيد ، فبل أدرم مف الذم أكحى إلى الحيرم بالكجو الذم قاؿ بو ؟! فيذه 

 .ىي كتب الكجكه 

 قاؿ الحيرم : ))باب  النصر عمى أربعة أكجو :النصر : -ٛ
 َََأحدىا : المنع

 كالثاني : الظفر : 
لكـ({آؿ كالثالث : الغدر ، كقكلو تعالى : )إٍف ينصٍركـي اي فبل غالب 

 َََ{َُٔعمراف : 
 (ُ) كالرابع : االنتقاـ((

جعؿ النصر في الكجو الثالث بمعنى الغدر كجو غريب كشاذ كغير 
معقكؿ كغير مقبكؿ ، إذ كيؼ يصٌح جعؿ اآلية بتقدير : إف يغدركـ اي فبل 
غالب لكـ ؟! كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يعٌمؽ المحقؽ عمى ىذا الكجو بأمّْ كبلـ 

 كاف .
قاؿ الحيرم : ))باب النير عمى كجييف : أحدىما : النير : -4

 َََالنير بعينو 
كالثاني : البشر : كقكلو تعالى : )كال تٍنيىٍرىما كقٍؿ ليما قكالن 

{ كقكلو تعالى : )كأٌما السائؿى فبل تٍنيىٍر(}الضحى : ِّكريمنا(}اإلسراء : 
َُ))}(ِ) 

                                                 

(
ٔ

                4ٖٔ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 

(
ٕ

                4ٖٖ( ٚجٖٛ اٌمشآْ ص 
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زجره  : نيره كانتيره : بغمظة ، يقاؿ كالنٍَّير كاالنتيار : الزجر
{ كقاؿ ِّقاؿ تعالى : )فبل تقٍؿ ليما أيؼٍّ كال تنيرىما({اإلسراء : كأغضبو . 

 (ُ){َُالسائؿى فبل تنيٍر(}الضحى : تعالى : )كأٌما 
جعؿ الحيرم في الكجو الثاني فعؿ النير كاالنتيار الذم يعني الزجر 

د لو كجينا ال في المغة كىذا كجو مبيـ كغريب ال يمكف أف تج،  بمعنى البشر
ككاف ينبغي لممحقؽ أف يكضح لنا ىذا الكجو ، فإذا تعٌذر ،  كال في التفسير

 .  عميو ذلؾ كجب عميو أف يعمؽ عميو بكبلـ
 : ت ويؿ الصفات  الطريقة العشروف

كاف مف الطرائؽ التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه في اختبلؽ الكجكه 
تأكيؿ صفات البارئ عٌز كجٌؿ ، كقد تقدمت أمثمة منيا في مكاضع مختمفة ، 

 جاء مف أكجو األلفاظ اآلتية : كمنيا ما 
ذكر أصحاب كتب : )المنسوب إلى اهلل سبحانو ( االستحياء -ٔ
أف االستحياء جاء في القرآف الكريـ عمى ثبلثة أكجو : كما تقدـ الكجكه 

 االستخداـ ، كالترؾ ، كالحياء : 
الكجو األكؿ : االستحياء يعني االستخداـ ، أك االستبقاء لمخدمة ،  

(}البقرة :  ـٍ يىٍستىٍحيكفى ًنساءىكي  {ْٗكقكلو تعالى : )كى
كالكجو الثاني : يستحي : يترؾ ، قكلو تعالى : )إفَّ اى ال يىٍستىٍحًيي 

ثىبلن ما(}البقرة :   { أم : ال يترؾ أف يضرب مثبلن ِٔأف يىٍضًربى مى
ـٍ كافى  كالكجو الثالث : يستحي مف الحياء ، قكلو تعالى : )إفَّ ذًلكي

(}البقرة :  ـٍ  (ِ){ّٓييٍؤًذم النًَّبيَّ فىيىٍستىٍحًيي ًمٍنكي

                                                 

(
ٔ

ٚةظةةائش رٚٞ  ٕٕٙ/ٗٚعّةةذث اٌذفةةاظ ٌٍذٍتةةٟ  ٖٓ٘( ٠ٕظةةش : اٌّفةةشداح ٌٍشاغةةب ص 

                4ٕٔ/٘اٌذ١١ّض 

(
ٕ

ٚةظائش رٚٞ  ٕٔ-ٕٓٚٔض٘ج األع١ٓ ص  2ٗ( ٠ٕظش :  اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ٌٍذاِغأٟ ص 

 .٘٘ٔ/ٕاٌذ١١ّض 
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تكممنا عمى كجيي االستحياء المنسكب إلى اإلنساف في المقدمة ، 
ختمؽ كجو مكأرجأنا ىنا المنسكب إلى ا سبحانو ، كىك كجو الترؾ ، كىك 

الطبرم تأكيؿ االستحياء المنسكب إلى ا سبحانو بطريقة التأكيؿ ، فقد رٌجح 
ثىبلن ما( إذف : )إفَّ اى ال يى بالخشية فقاؿ : ))فمعنى قكلو  ٍستىٍحًيي أف يىٍضًربى مى

كقاؿ ابف عطية : ))كقاؿ  (ُ) إٌف ا ال يخشى أف يصؼ شبينا لما شٌبو بو((
ألٌف كقد التجؤكا إلى ىذا التأكيؿ  (ِ) غيره : معناه : يترؾ ، كىذا ىك األكلى((

كقاؿ ا تعالى : )كىاٌلمو ال  َََانقباض النفسكما قاؿ الراغب ))الحياء 
( كركم : إٌف ا تعالى يستحيي مف ذم ّٓيىٍستىٍحيي ًمفى الحؽّْ(}األحزاب : 

الشيبة المسمـ أف يعذبو ، فميس يراد انقباض النفس ؛ إذ ىك منٌزه عف 
ٌنما المراد بو ترؾ تعذيبو ، كعمى ما ركم : إٌف ا حيّْيه  ،  الكصؼ بذلؾ ، كا 

)إفَّ اى ال يىٍستىٍحًيي  قكلو تعالى :))فػ (ّ)أم : تارؾ لمقبائح فاعؿ لممحاسف((
ثىبلن ما( ال يترؾ كاستحياء ا كراىتو لمشيء كتركو  أف يىٍضًربى مى

 تعالى منٌزه عف ذلؾ تغير كانكسار يعترم المستحي كاكاالستحياء َََإياه
م : ))كالحياء تغير كانكسار يعترم كقاؿ الزمخشر  (ْ)((كما ذكرنا فكاف مجازه

: كيؼ جاز كصؼ القديـ فإف قمتى َََاإلنساف مف تخكؼ ما يعاب بو كيذـ
ذـ ، كذلؾ في حديث سمماف كال يجكز عميو التغير كالخكؼ كالسبحانو بو ، 

قاؿ : قاؿ رسكؿ ا ، صمى ا عميو كسمـ ، إٌف ا حيي كريـ يستحيي إذا 
أف يردىما صفرنا ، حتى يضع فييما خيرنا ، قمتي ىك جار رفع إليو العبد يديو 

ككذلؾ )إفَّ اى ال يىٍستىٍحًيي( َََعمى سبيؿ التمثيؿ مثؿ تركو تخييب العبد
أما أف تقع ىذه العبارة في كبلـ الكفرة فقالكا : كيجكز َََأم : ال يترؾ

                                                 

(
ٔ

 ٕٙٓ/ٔ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 ٓٔٔ/ٔ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
ٖ

 ٙٗٔ-٘ٗٔمشآْ ص ( اٌّفشداح يٟ غش٠ب اٌ

(
ٗ

  24ٗ/ٔ( عّذث اٌذفاظ ٌٍذٍتٟ 
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سبيؿ يستحيي رٌب محمد أف يضرب مثبلن بالذباب كالعنكبكت ، فجاءت عمى 
طباؽ الجكاب عمى السؤاؿ ، كىك ففّّ مف كبلميـ بديع كطراز  المقابمة كا 

 (ُ)عجيب((
كقاؿ ابف عاشكر : ))كاالستحياء كالحياء كاحد ، فالسيف كالتاء فيو 
لممبالغة مثؿ استقدـ كاستأخر كاستجاب ، كىك انقباض النفس مف صدكر 

ظير أثرىا عمى فيك ىيئة تعرض لمنفس ، ىي مف قبيؿ االنفعاؿ يَََفعؿ
  (ِ) الكجو((

كابف عاشكر بعد أف عٌرؼ االستحياء بيذا التعريؼ الذم ال يصٌح 
كصؼ ا بو ، فإٌنو بدالن مف أف يؤكؿ االستحياء المنسكب إليو نفاه عنو 

كاالستحياء ىنا منفي عف أف يككف كصفنا  مطمقنا حقيقة كمجازنا فقاؿ : ))
صحة إسناده إلى ا ، كالتعمؿ لذلؾ بأف  تعالى ، فبل يحتاج إلى تأكيؿ في

  (ّ) نفي الكصؼ يستمـز صحة االتصاؼ بو تعمؿ غير مسمـ((
﴿ًإفَّ المَّػوى الى كصفكة ما تقدـ ذكره أٌف االستحياء في قكلو تعالى : 

ةن فىمىا فىٍكقىيىا﴾ ثىبلن مَّا بىعيكضى { ))استعمالو ىنا ِٔ}البقرة : يىٍستىٍحًيي أىف يىٍضًربى مى
كجعمو َََكقيؿ مجاز عف الخشيةَََفي حؽ ا تعالى مجاز عف الترؾ

 (ْ) الزمخشرم في باب المقابمة((
كتأكيؿ أىؿ المغة كالتفسير استحياء ا بالخشية أك الترؾ غير مقبكؿ 

 كغير جائز لما يأتي : 

                                                 

(
ٔ

 ٕٙ/ٔٚأٔٛاس اٌذٕض٠ً  2ٓٔ-2ٓٔ/٠ٕٚٔظش : اٌٛع١ط ٌٍٛادذٞ  2ٔٔ-2ٔٔ/ٔ( اٌىشاف 

 4٘ٔ/ٔٚاٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ  ٙٗ/ٔٚصاد اٌّغ١ش  ِٓٗٚذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٕ

 ٖٙ٘/ٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٖ

 ٖٙ٘/ٔ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٗ

 ٓٙٗ/ٔ( اٌٍتاا 
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حيف تعممكا بتأكيؿ االستحياء المنسكب إلى ا تعالى بالخشية ؛ -ُ
ال يصح ألٌف االستحياء ال يصح أف يتصؼ بو ا سبحانو ، فكذلؾ الخشية 

 أف يتصؼ بيا ا سبحانو . 
إذا كاف ا سبحانو أراد مف قكلو تعالى : )إفَّ اى ال يىٍستىٍحًيي( -ِ

ـى لـ يستعمؿ سبحانو لفظ الترؾ بدالن مف لفظ معنى : إٌف ا ال يترؾ ، فمً 
 االستحياء ؟! 

إذا كاف االستحياء ال يصح أف يينسىب إلى ا ، سبحانو ، فمماذا -ّ
 نسبو ا إليو ؟!

مف اإلنساف ، بيف ىناؾ صفات مشتركة بيف ا سبحانو كتعالى ك -ْ
ـٍ :  تعالىأٌف ا سبحانو كصؼ نفسو بالرأفة كالرحمة فقاؿ ذلؾ مثبلن  بَّكي ًإفَّ رى ﴿ى

{ ككذلؾ كصؼ رسكلو بياتيف الصفتيف بالمفظ نفسو ٕ}النحؿ : ﴾لىرىءيكؼه رًَّحيـه 
ًريصه فقاؿ تعالى :  ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ٍف أىنفيًسكي ـٍ رىسيكؿه مّْ اءىكي ﴿لىقىٍد جى

مىٍيكيـ ًباٍلميٍؤًمًنيفى رىءيكؼه رًَّحيـه﴾ كالصفات كاأللفاظ المشتركة  {ُِٖ}التكبة : عى
  نفينا ىذه الصفات عف ا جٌؿ كعبل  ، فمكبيف ا سبحانو كاإلنساف كثيرة 

ال الحاالت التي تصاحب ىذه الصفات حيف صدكرىا مف اإلنساف  بحجة أفٌ 
كىذه الحجة متأتّْية مف ، ذلؾ كٌؿ الصفات اإلليية منا ب، لعطَّ  تميؽ با

قاؿ ابف عثيميف رحمو ا : ))إٌننا نشاىد في إلنساف ، تشبيييـ ا سبحانو با
المخمكقات ما يتفؽ في األسماء ، كيختمؼ في الحقيقة كالكيفية ، فنشاىد أٌف 
لئلنساف يدنا ليست كيد الفيؿ ، كلو قٌكة ليست كقٌكة الجمؿ مع االتفاؽ في 

الحقيقة  االسـ ، فيذه يد كىذه يد ، كىذه قٌكة كىذه قٌكة كبينيما تبايف في
أٌف االتفاؽ في االسـ ال يمـز منو االتفاؽ في كالكصؼ ، فعمـ بذلؾ 

كقاؿ : ))إف أىؿ التعطيؿ لـ يصرفكا نصكص الصفات عف  (ُ)الحقيقة((

                                                 

(
ٔ

 2ٕ-ٕٙ( اٌمٛاعذ اٌّثٍٝ يٟ طفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕٝ ص 
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ظاىرىا إاٌل حيث اعتقدكا أٌنو مستمـز أك مكىـ لتشبيو ا بخمقو ، كتشبيو ا 
لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه ﴿؛ ألٌنو تكذيب لقكلو تعالى : تعالى بخمقو كفر 

قاؿ نعيـ بف حماد الخزاعي أحد مشايخ البخارم رحميما  {ٔٔ}اٌشٛسٜ : ﴾
ا : مىف شٌبو ا بخمقو فقد كفر ، كمف جحد ما كصؼ ا بو نفسو فقد كفر 

كقاؿ : ))عمـ مما  (ُ) ، كليس ما كصؼ ا بو نفسو ، كال رسكلو تشبيينا((
ثّْؿ ، ككٌؿ ممثّْؿ معطّْؿ ، أٌما تعطيؿ المعطّْؿ فظاىر سبؽ : أٌف كٌؿ معطّْؿ مم

، كأٌما تمثيمو فؤلٌنو إٌنما عٌطؿ العتقاده أٌف إثبات الصفات يستمـز التشبيو 
فنحف نثبت  (ِ) فمثَّؿى أكالن ، كعٌطؿ ثانينا ، كما أٌنو بتعطيمو مثَّمو بالناقص((

لكف مف كالسنة النبكية ، صفات ا سبحانو كما جاءت في القرآف الكريـ 
 غير تشبيو كال تكييؼ 

ال حاجة في أف نعطؿ صفات ا بالتأكيؿ بالحجة  وكالحقيقة أنٌ -ٓ
ف كاف المفظ كالعمة التي احتج كتعمؿ بيا المتأكلكف ،  ألٌف الكيفية تختمؼ كا 

ٍيءه لىٍيسى كىًمٍثًمًو شى )ككأٌنيـ لـ يقرؤكا قكلو تعالى : مشتركنا كالمصطمح كاحدنا  ، 
 يصح إقحاـ صفات  ال يجكز كال لذلؾ  {ُُ(}الشكرل : كىىيكى السًَّميعي البىًصير

ا بيف كجكه أم لفظ كاف ، ألنَّو ليس مثؿ ذاتو ذات ، كال تشبو صفاتو 
 .صفات 

أٌنو ال مجاز كال تأكيؿ في صفة االستحياء خاصة ، كفي فالصحيح 
قد صٌرح بو بعض المفسريف ، فقد قاؿ ابف  صفات ا عاٌمة ، كىذا ما

الجكزم ))كالحياء بالمٌد : االنقباض كاالحتشاـ غير أف صفات ا عز كجٌؿ 
ٌنما تي  كقاؿ اآللكسي : (ّ) ٌر كما جاءت((مى ال يطمع ليا عمى ماىية ، كا 

))كلمناس في ذلؾ مذىباف ، فبعض يقكؿ بالتأكيؿ ؛ إذ االنقباض النفساني 
                                                 

(
ٔ

 ٖٗ( اٌمٛاعذ اٌّثٍٝ يٟ طفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕٝ ص 

(
ٕ

 2ٗ( اٌمٛاعذ اٌّثٍٝ يٟ طفاح هللا ٚأعّائٗ اٌذغٕٝ ص 

(
ٖ

 ٙٗ/ٔ( صاد اٌّغ١ش 
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كؿ حضائر قدسو سبحانو ، فالمراد بالحياء عنده مما ال يحكـ ح
مٌر ىذا كبعضه ، كأنا كالحمد  منيـ ، ال يقكؿ بالتأكيؿ ، بؿ يي َََالترؾ

عمميا  ؿي كً كأمثالو مما جاء عنو في اآليات كاألحاديث عمى ما جاءت ، كيى 
 (ُ) إلى عالـ الغيب كالشيادة((بعد التنزيو عما في الشاىد 

ذكػر أصػحاب كتػب الكجػكه العيف )المنسوبة إلى اهلل سػبحانو( : -ٕ
في القرآف الكريـ اثنيف كعشريف  كجينػا ، منيػا الكجػو الػذم معيف كما تقدـ أٌف ل

كىػي َََالعسػكرم : ))العػيف ؿاقػ . المنسػكبة إلػى ا ، سػبحانو لمعيف ذكركه
 كجييف :  في القرآف عمى

 .نساف األكؿ : عيف اإل
مىى العيف بمعى الحفظ ، كىك قكلو تعالى : )كالثاني :  ًلتيٍصنىعى عى كى

ٍيًني(}طو :  ى كأنا حافظ لؾ ، كذلؾ أفَّ مف لو بالشيء { أم : لتربٌ ّٗعى
عناية يجعمو نصب عينو ناظرنا إليو ، فاستعير ذلؾ في شدة الحفظ لما فيو 
مف الداللة عمى صدؽ العناية ، كمنو قكلو تعالى : )تىٍجًرم 

 ( ِ) { أم : تجرم في أمف كحفظ(( ُْ(}القمر :ًننىاًبأىٍعيي 
  ىذا ىك الػتأكيؿ الذم قاؿ بو جميكر أىؿ المغة كالتفسير ، في العيف 

في خمسة مكاضع ىي : قكؿ ا كقد جاءت مضافة إلى البارئ عز كجؿ ال
اًطٍبًني ًفي اتعالى : ) لًَّذيفى ظىمىميكٍا ًإنَّييـ كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا كىالى تيخى

(}ىكد :  قيكفى مىى ّٕمٍُّغرى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن مّْنّْي كى مىٍيؾى مىحى { كقكلو تعالى : )كىأىٍلقىٍيتي عى
ٍيًني(}طو :  ٍينىا ًإلىٍيًو أىًف اٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا ّٗعى { كقكلو تعالى : )فىأىٍكحى

نىا كى  اء أىٍمري ٍيًف اٍثنىٍيًف كىأىٍىمىؾى ًإالٌ فىًإذىا جى ٍكجى  مىف فىارى التَّنُّكري فىاٍسميٍؾ ًفييىا ًمف كيؿٍّ زى
                                                 

(
ٔ

 2ٕٓ/ٔ( سٚح اٌّعأٟ 

(
ٕ

ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص ٠ٕٚظش :  ٕٔ٘-ٕٓ٘( اٌٛجٖٛ ٚإٌظائش يٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ص 

اٌّفةةةشداح يةةةٟ غش٠ةةةب اٌمةةةشآْ ٌٍشاغةةةب  ٖٗٗٚاٌٛجةةةٖٛ ٚإٌظةةةائش ٌٍةةةذاِغأٟ ص  ٖٔٔ

 2ٗٔ/ٖٚعّةةذث اٌذفةةةاظ  ٕٙٓٚٔض٘ةةج األعةة١ٓ الةةةةٓ اٌجةةٛصٞ ص  4ٖٙاألطةةفٙأٟ ص 

 .٘/ٗٚةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض ٌٍف١شٚصآةادٞ 
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اًطٍبًني ًفي الًَّذيفى ظىمىميكا ًإنَّييـ  مىٍيًو اٍلقىٍكؿي ًمٍنييـٍ كىال تيخى سىبىؽى عى
(}المؤمنكف :  قيكفى بّْؾى فىًإنَّؾى ًبأى ِٕمٍُّغرى ٍكـً رى ٍعييًننىا { كقكلو تعالى : )كىاٍصًبٍر ًلحي

بّْؾى ًحيفى تىقيكـي(}الطكر :  ٍمًد رى سىبٍّْح ًبحى { كقكلو تعالى : )تىٍجًرم ًبأىٍعييًننىا ْٖكى
زىاء لّْمىف كىافى كيًفرى   {ُْ(}القمر : جى

كلككف العيف المنسكبة إلى البارئ عز كجؿ تمثؿ صفة مف صفاتو ، 
تعالى في سكرة ىكد : فقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيميا ، فقد قيؿ في قكلو 

 كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا( األقكاؿ اآلتية :)

)كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا( أم : بعيف ا ، فجعؿ الجمع بمعنى -ُ
المفرد ، أك أراد مف الجمع معنى التعظيـ ، كقيؿ أراد مف األعيف المبلئكة ، 

ا عمى مكاضع حفظؾ كمعكنتؾ كالمعنى : بمبلئكتنا الذيف جعمناىـ عيكنن 
فيككف المراد مف الجمع التكثير ، كقيؿ أراد مف الجمع المثنى ، فقكلو 

 تعالى : )ًبأىٍعييًننىا( معناه : بعينينا 
  أم : بإبصارنا إليؾ . )ًبأىٍعييًننىا(-ِ
اؾ حفظ مف يراؾ كيممؾ )ًبأىٍعييًننىا( بمرأل منَّا ، أم : بحفظنا إيٌ -ّ

 دفع السكء عنؾ .
 . (ُ))ًبأىٍعييًننىا( أم : بعممنا -ْ

ككذلؾ اختمؼ عمى ىذا النحك في تفسير العيف في سكرة طو ، فقيؿ 
ٍيًني(في قكلو تعالى : ) مىى عى ًلتيٍصنىعى عى  األقكاؿ اآلتية : كى

                                                 

مةشآْ ٚإعشاةةٗ ِٚعةأٟ اٌ ٕٗ/ٕٔ( ٠ٕظش : جةاِع اٌت١ةاْ يةٟ دأ٠ٚةً آٞ اٌمةشآْ ٌٍطتةشٞ ٔ)

ٚصاد اٌّغة١ش يةٟ عٍةُ  2ٕ٘/ٕٚاٌٛع١ط يٟ دفغ١ش اٌمةشآْ اٌّج١ةذ ٌٍٛادةذٞ  ٔٗ/ٌٍٖضجا  

 2ٕٗ/ٓٔٚاٌٍتةةاا يةةٟ عٍةةَٛ اٌىذةةاا الةةةٓ عةةادي اٌذِشةةمٟ  22/ٗاٌذفغةة١ش الةةةٓ اٌجةةٛصٞ 

ٚاٌذذش٠ةةةش  2ٕٗ/ٙٚسٚح اٌّعةةأٟ يةةٟ دفغةةة١ش اٌمةةشآْ اٌعظةة١ُ ٚاٌغةةةتع اٌّثةةأٟ ٌآلٌٛعةةٟ 

 .ٕ٘٘/ٔٔٚاٌذ٠ٕٛش الةٓ عاشٛس 
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كأريد ، كأنا مراعيؾ  لتيربَّى كتيغذَّل كييحسف إليؾ عمى ما أحبٌ -ُ
إذا اعتنى بو ، كتقكؿ لمصانع :  كراقبؾ كما يراعي الرجؿ الشيء بعينيو

  تخالؼ بو عف مرادم كبغيتي .اصنع ىذا عمى عيني أنظر إليؾ لئبٌل 

لتيربَّى عمى عمـ مني ، كلمَّا كاف العالـ بالشيء يحرسو مف  -ِ
 اآلفات ، أطمؽ لفظ العيف عمى العمـ الشتباىيما مف ىذا الكجو .

ا لمكسى-ّ عميو السبلـ  بمرأل مني ، كلكف ال يككف ذلؾ تخصيصن
فإفَّ جميع األشياء بمرأل مف ا سبحانو ، عمى أنَّو قد يقاؿ : ىذا 
االختصاص لمتشريؼ كاختصاص عيسى بكممة ا )كيٍف فىيىككٍف( ، كالكعبة 

 (ُ)ببيت ا ، مع أفَّ الكؿ مكجكد بيذه الكممة ، ككؿ البيكت بيت ا 
فعف عبد ا بف عمر  كقد ثبت في الحديث الصحيح أفَّ  عينيف ،

رضي ا عنيما قاؿ : قاـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في الناس فأثنى 
 عميو بما ىك أىمو ثـ ذكر الدجاؿ فقاؿ :  إًني ألنذركمكه ، كما مف نبي إالٌ 

  لـ يقمو نبي لقكمو : إنَّو أعكر ، كقد أنذره قكمو ، كلكني سأقكؿ لكـ فيو قكالن 
فَّ ا ليس بأ فَّ ربكـ  ليس بأعكر (ِ)عكر . ركاه البخارم كا    (ّ)كفي ركاية : كا 

ة التي بيَّنت أفى  عينيف كبيف ما جاء في كال تعارض بيف السنٌ 
القرآف الكريـ الذم جاء فيو كما تقدـ لفظ العيف كىي مضافة إلى ا سبحانو 
بصيغة المفرد في مكضع كبصيغة الجمع في عدة مكاضع ، ألفَّ مف أساليب 
العرب التعبير عف التثنية بصيغة اإلفراد كالجمع عند أمف المبس ، فػ))كؿ 

ضيفا إلى كيمٍِّيًيما لفظنا أك تقديرنا ، ككانا مفرديف مف صاحبييما جاز جزأيف أ

                                                 

ٚاٌٛعة١ط 4ٕٓ/ِٖٚعأٟ اٌمشآْ ٚإعشاةةٗ   ٙٙٔ( ٠ٕظش : ِجاص اٌمشآْ ألةٟ عت١ذث ص ٔ)

ٚاٌٍتةاا يةٟ عٍةَٛ اٌىذةاا  ٕٙ/ٖٚاٌىشةاف ٌٍضِخشةشٞ  ٕٙٓ/ٖيٟ دفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ةذ  

 .4ٔٔ/ٙٔٚاٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش   ٖٓ٘/2ٚسٚح اٌّعأٟ   4ٖٕ-2ٖٕ/ٖٔ

(
ٕ

 .2ٕٔٔسلُ اٌذذ٠ث  2ٖٓٔ( طذ١خ اٌتخاسٞ ص 

(
ٖ

 .22٘( ٠ٕظش : ِجّع اٌضٚائذ الةٓ  ا٘ش اٌّاٌىٟ اٌّغشةٟ ص 
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فييما ثبلثة أكجو : األحسف الجمع ، كيميو اإلفراد عند بعضيـ ، كيميو التثنية 
، كقاؿ بعضيـ  : األحسف الجمع ثـ التثنية ثـ اإلفراد ، نحك : قطعتي رؤكس 

لك قمتى : قبضتي دراىمكما . .. الكبشيف ، كرأس الكبشيف ، كرأسي الكبشىيفً 
تعني : درىميكما لـ يجز ًلمَّبس ، فمك أمف لجاز ، كقكلو :  اضرباه 

ف كانت األصؿ الستثقاؿ ...  بأسيافكما نَّما اختير الجمع عمى التثنية ، كا  كا 
تكالي تثنيتيف ،  ككاف الجمع أكلى مف المفرد لمشاركة التثنية في الضـ ،  

كمف شكاىد ذلؾ في القرآف الكريـ  قكلو تعالى :  (ُ) ((كبعده المفرد لعدـ الثقؿ
ا(}التحريـ : ) غىٍت قيميكبيكيمى { فمـ يقؿ : فقد صغا ًْإف تىتيكبىا ًإلىى المًَّو فىقىٍد صى

، ككذلؾ العيف المضافة إلى قمباكما ، بؿ قمكبكما ، فذكر الجمع كأراد التثنية 
ما التثنية كا أعمـ ، عمى أنَّو ا سبحانو جاءت مفردة كجمعنا كأريد في كميي

يجب التنبيو ىنا عمى مسألة كىي كجكب عدـ الخكض في تأكيؿ صفات ا 
(}الشكرل : سبحانو ، لقكلو تعالى :  ) لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي البىًصيري

أك مثيؿ ، { فقد نفى البارئ تعالى ذكره في ىذه اآلية أف يككف لو شبيو ُُ
كذلؾ صفاتو ألنَّيا متعمقة بذاتو ، فيك سبحانو ليس كمثمو شيء ، ككذلؾ ك 

صفاتو ليست كمثميا شيء ، لذلؾ عيدَّت صفات ا مف المتشابو جاء في 
ركح المعاني لآللكسي في تفسير قكلو  تعالى : )كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا( ))أفَّ 

عند الكبلـ عمى ىذه اآلية أخرج ففي الدر المنثكر ...  ىذا مف  المتشابو
البييقي عف سفياف بف عييينة قاؿ :  ما كصؼ ا تبارؾ كتعالى بو نفسو في 

ما لً   (ِ) كتابو فقراءتو تفسيره ، ليس ألحد أف يفسره بالعربية كال بالفارسية((
إقحاـ أية صفة مف صفات ا بيف كجكه أم لفظ  تقدـ ذكره فإنَّو ال يصحٌ 

 كاف 

                                                 

(
ٔ

 . ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٗ( اٌذس اٌّظْٛ 

(
ٕ

 .2ٕٗ/ٙ( اٌذّس اٌّظْٛ  
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ذكر أصحاب كتب الكجكه لميميف في القرآف تسعة أكجو  ف :اليمي-ّ
  :، كقد جاءت مضافة إلى ا سبحانو في الكجو التاسع 

الكجو األكؿ : الجارحة ، أك العضك المعركؼ الذم تماثمو كقكلو  
ا ًتٍمؾى ًبيىًميًنؾى يىا ميكسىى(}طو :  مى  { ُٕتعالى : كى

ـي الٌموي   ًمؼ ، كقكلو تعالى : )الَّ ييؤىاًخذيكي كالكجو الثاني : القسىـ أك الحى
(}البقرة :  ـٍ  {  ًِِٓبالمٍَّغًك ًفيى أىٍيمىاًنكي

ابي اٍليىًميًف مىا   كالكجو الثالث : الجنة ، كقكلو تعالى : )كىأىٍصحى
ابي اٍليىًميًف(}الكاقعة :   { ِٕأىٍصحى

ٍربنا كالكجو الرابع : القكة ، كق  ـٍ ضى مىٍيًي كلو تعالى : )فىرىاغى عى
 {ًّٗباٍليىًميًف(}الصافات : 

ـٍ كينتيـٍ تىٍأتيكنىنىا عىًف   كالكجو الخامس : الديف ، كقكلو تعالى : )قىاليكا ًإنَّكي
 { ِٖاٍليىًميًف(}الصافات : 

مىٍينىا   ـٍ أىٍيمىافه عى ـٍ لىكي بىاًلغىةه كالكجو السادس : العيكد ، كقكلو تعالى : )أى
ًة(}القمـ :   {ًّٗإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى

مىكىٍت   كالكجو السابع : الصمة ، أك الزيادة ، كقكلو تعالى : )أىٍك مىا مى
(}النساء :  ـٍ انيكي  {ّأىٍيمى

كالكجو الثامف : الجانب األيمف مف الشيء ، كقكلو تعالى : )ًإٍذ  
اًؿ قىًعيده(}المعارج : يىتىمىقَّى اٍلميتىمىقّْيىاًف عىًف اٍليىًميًف كى  ًف الشّْمى  {ُٕعى

ؽَّ   كا المَّوى حى ا قىدىري مى كالكجو التاسع : القكة ، كالقدرة ، كقكلو تعالى : )كى
انىوي  ًة كىالسَّماكىاتي مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو سيٍبحى تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى ًميعنا قىٍبضى قىٍدًرًه كىاألٍرضي جى

تىعىالىى عىمَّا ييٍشًركيك  (}الزمر : كى   (ُ){ يعني بقكتو كقدرتؤٕفى

                                                 

(
ٔ

 2ٔٗ-24ٗٚاٌٛجٖٛ ٚإٌظةائش ٌٍةذاِغأٟ  ص  ٘ٓٗ( ٠ٕظش : ٚجٖٛ اٌمشآْ ٌٍذ١شٞ ص 

ٚةظةةةائش رٚٞ اٌذ١١ّةةةض  2ٕٗ-ِٕٕٙٗٚذخةةةب لةةةشث اٌع١ةةةْٛ ص  ٖٗٔٚٔض٘ةةةج األعةةة١ٓ ص 

٘/ٗٓ4-ٗٔٓ 
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قاؿ ابف فارس : ))الياء كالميـ كالنكف كممات مف قياس كاحد ،  
كاليميف : ...  كاليميف : البركة...فاليميف : يميف اليد ، كيقاؿ : اليميف : القكة

ًمؼ ، ككؿ ذلؾ مف اليد اليمنى ًمؼ يميننا ؛ ألفَّ المتحالفيف ...  الحى كسمّْي الحى
كقاؿ الراغب : ))اليميف  (ُ)كأفَّ أحدىما يصفؽ بيمينو عمى يميف صاحبو((

كاليميف في الحمؼ ...  كاستعير اليميف لمتيٌمف كالسعادة...  أصمو الجارحة
ـٍ  مستعار مف اليد اعتبارنا بما يفعمو المعاىد كالمحالؼ كغيره ، قاؿ تعالى : )أى

مىٍينىا بىاًلغىةه ًإلى  ـٍ أىٍيمىافه عى ـي الٌموي ًبالمٍَّغًك ًفيى ّٗى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة(}القمـ : لىكي {)الَّ ييؤىاًخذيكي
(}البقرة :  ـٍ اًنكي ))كاليميف : القسـ ؛ ألنَّيـ كانكا يتماسحكف  (ِ){((ِِٓأىٍيمى

فاألصؿ في اليميف اليد اليمنى ، كفي ما عدا ذلؾ فيي  (ّ) بأيمانيـ((
ـ ، كلمعاني البركة كالخير ، مستعارة ، استعيرت لمعاني الحمؼ كالقس

 كلمعاني القكة كالقدرة 
جعؿ أىؿ الكجكه اليميف في الكجو األكؿ بمعنى الجارحة المعركفة ،  

كجعمكىا في الكجو الثامف بمعنى الجانب األيمف مف الشيء ، كاليميف في كبل 
، كىذا يعني أٌف األكجو الستة الباقية ال ىذيف الكجييف تعني اليميف بعينيا 

 طرائؽ: بسٌت اختيًمقت تعني اليميف بعينيا ؛ فيي إذف أكجو مختمقة 
جعمكا اليميف في الكجو فقد األكلى : جعؿ المفظ بمعاني صفاتو :  

ٍربنا ًباٍليىًميًف( قاؿ الطبرم  ـٍ ضى مىٍيًي الرابع بمعنى القكة في قكلو تعالى : )فىرىاغى عى
عف ابف ... رىــ يكسٌ في تفسير ىذه اآلية : ))عف قتادة : فأقبؿ عميي

رىفَّ بفأس إسحاؽ : ثـ أقبؿ عمييـ كما قاؿ ا ضربنا باليميف ، ثـ جعؿ يكسٌ 

                                                 

(
ٔ

 42ٕ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٕ

ٚدٙةةز٠ب اٌٍغةةج  ٠ٚٔٓ2ٕٙظةةش : اٌعةة١ٓ ٌٍخ١ٍةةً ص  22٘-22٘( اٌّفةةشداح ٌٍشاغةةب ص

 ٘٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٖٙٚدا  اٌعشٚط 2ٕٖ-ٖٕٖ/ٌ٘ٔٚغاْ اٌعشا  422ٖ-42ٖٗ/ٌٗؤلص٘شٞ 

(
ٖ

 2ٓٗ/٘( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض
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كقاؿ الكاحدم : ))ماؿ عمييـ بالضرب ، قاؿ المفسركف : يعني :  (ُ)بيده((
كقاؿ  (ِ)بيده اليمنى يضربيـ بيا ، كقاؿ السُّدّْم :  بالقكة كالقدرة((

الزمخشرم : )))فىرىاغى( فأقبؿ عمييـ مستخفينا ، كأنَّو قاؿ : فضربيـ ضربنا ؛ 
كمعنى ...  ألفَّ راغ عمييـ بمعنى ضربيـ ، أك  فراغ عمييـ يضربيـ ضربنا

ٍربنا ًباٍليىًميًف( ضربنا شديدنا ؛ ألفَّ اليميف أقكل الجارحتيف كأشدىما ، كقيؿ :  )ضى
بسبب الحمؼ ، كىك قكلو : )تاً ألًكيدىفَّ بالقكة كالمتانة ، كقيؿ : 

(}األنبياء :  ـٍ فأىؿ التفسير أكَّدكا أفَّ المراد مف اليميف اليميف  (ّ){((ٕٓأصنامىكى
بعينيا ، كأشاركا إلى معنى القكة كالقدرة بصيغة التضعيؼ ، كىاىك ابف 

قكلو الجكزم الذم عيَّف في النزىة ، كالمنتخب جعؿ اليميف بمعنى القكة في 
ٍربنا ًباٍليىًميًف( ـٍ ضى مىٍيًي تعالى : )فىرىاغى عى
قاؿ في تفسيره :  ))كقكلو تعالى :  (ْ) 
ٍربنا ًباٍليىًميًف( في اليميف ثبلثة أقك   ؿ : ا)ضى

 أحدىا : أنَّيا اليد اليمنى  
 كالثاني : بالقكة كالقدرة  
ألًكيدىفَّ كالثالث : باليميف التي سبقت منو ، كىي قكلو تعالى : )تاً  

(آلاألنبياء :  ـٍ فما عيَّنو في باب الكجكه لـ يعيّْنو في باب  (ٓ){((ٕٓأصنامىكى
التفسير ، كلـ يجعمو القكؿ األكؿ ، كىذا يعني أفَّ الكجو الذم قالو في نزىتو 

 كمنتخبو أبطمو في زاده 
فالقكة صفة لميميف ، كالتحريؼ الحاصؿ أٌنيـ لـ يجعمكا اليميف بمعناه  

  بؿ بمعنى صفتو 
                                                 

(
ٔ

 22/ٖٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٕ

 2ٕ٘/ٖ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

 2ٗ/ٗ( اٌىشاف 

(
ٗ

 ِٕٕٙٗٚذخب لشث اٌع١ْٛ ص  ٖٗٔٔض٘ج األع١ٓ ص  ( ٠ٕظش :

(
٘

 ٕٖٔ/ٙ( صاد اٌّغ١ش 
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جعمكا اليميف في الكجو الثانية : جعؿ المفظ بمعنى المكصكؼ بو :  
ـٍ كينتيـٍ تىٍأتيكنىنىا عىًف اٍليىًميًف(  الخامس بمعنى الديف في قكلو تعالى : )قىاليكا ًإنَّكي

استعارىا العرب لمعاني الخير كالبركة ، كلمعاني القكة   كقد تقدـ أفَّ اليميف
كالقدرة  ، كلمعاني الحمؼ كالقسـ ، لذلؾ جاز أف تحتمؿ معاني كثيرة ، كما 
جاء في كتب التفسير ، قاؿ ابف عطية في تفسير اليميف في ىذه اآلية : 
 ))كالذم يتحصَّؿ مف ذلؾ معاف : منيا أف يريد باليميف : القكة كالشدة ،
فكأنَّيـ قالكا : إنَّكـ كنتـ تغككننا بقكة منكـ ، كتحممكننا عمى طريؽ الضبللة 

كمف المعاني التي ...بمتابعة منكـ  في شدَّة فعبَّر عف ىذا المعنى باليميف
غكاؤكـ  ـٍ كينتيـٍ تىٍأتيكنىنىا( مف الجية التي يحسنيا تمكييكـ كا  تحتمميا اآلية )ًإنَّكي

لرشد كالصكاب  ، فتصير عندنا كاليميف التي بيميف كيظير فييا أنَّيا جية ا
كمف المعاني التي تحتمميا اآلية أف يريدكا ...السانح الذم يجيء مف قبميا

إنَّكـ كنتـ تأتكتنا ، أم : تقطعكف بنا عف أخبار الخير كاليمف معبَّره عنيا 
عاني باليميف ، إذ اليميف ىي الجية التي يتيمف بكؿّْ ما كاف فييا ، كمف الم

التي تحتمميا اآلية أف يريدكا أنَّكـ كنتـ تجيئكف مف جية الشيكات كعدـ النظر 
، كالجية الثقيمة مف اإلنساف ، كىي جية اليميف منو ؛ ألفَّ كىًبدىه فييا ، كجية 

كقاؿ الزمخشرم : ))اليميف لمَّا كانت (ُ) شمالو فييا قمبو ،  كىي أخٌؼ((
يتيمنكف بيا ، فبيا يصافحكف كيماسحكف أشرؼ العضكيف ، كأمتنيما ككانكا 

كيناكلكف كيتناكلكف ، كيزاكلكف أكثر األمكر ، كيتشاءمكف بالشماؿ ؛ لذلؾ 
سٌمكىا  الشؤمى ، كما سٌمكا أختيا اليمنى ، كتيمنكا بالسانح ، كتطيركا 
بالبارح ، ككاف األعسر معيبنا عندىـ ، كعضدت الشريعة ذلؾ ، فأمرت 

باليميف ، كأرذليا بالشماؿ ، ككاف الرسكؿ صمى ا بمباشرة أفضؿ األمكر 
عميو كسمـ يحٌب التيامف في كؿّْ شيء ، كجعمت اليميف لكاتب الحسنات ، 

                                                 

(
ٔ

 2ٓٗ-4ٙٗٗ( اٌّذشس اٌٛج١ض 
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كالشماؿ لكاتب السيئات ، ككعد المحسف أف يؤتى كتابو بيمينو ، كالمسيء 
أف يؤتاه بشمالو استعيرت لجية الخير كجانبو ، فقيؿ : أتاه عف اليميف ، 

كلؾ أف تجعميا مستعارة ...ه عنو كأضٌموف قبؿ الخير كناحيتو فصدٌ أم : م
كقاؿ القرطبي :  (ُ) لمقكة ؛ ألفَّ اليميف مكصكفة بالقكة ،  كبيا يقع البطش((

))قاؿ سعيد عف قتادة : أم : تأتكتنا عف طريؽ الخير كتصدكننا عنيا ، 
يا كنتفاءؿ بيا كعف ابف عباس نحك منو ، كقيؿ : تأتكننا عف اليميف التي نحبٌ 

لتغركنا بذلؾ بحجة النصح ، كالعرب تتفاءؿ بما جاء عف اليميف كتسميو 
السانح ، كقيؿ )تىٍأتيكنىنىا عىًف اٍليىًميًف( تأتكننا مجيء مف إذا حمؼ لنا صدَّقناه ، 

مف قبؿ الديف فتيكنكف عمينا أمر الشريعة كتنفركننا كقيؿ تأتكتنا 
كىذا ...قكة ، أم : تمنعكننا بقكة كغمبة كقيركقيؿ : اليميف بمعنى ال...عنيا

قكؿ ابف عباس ، كقاؿ مجاىد )تىٍأتيكنىنىا عىًف اٍليىًميًف( أم : مف قبؿ الحؽ أنَّو 
ـٍ كينتيـٍ تىٍأتيكنىنىا عىًف اٍليىًميًف( عف أقكل (ِ) معكـ(( كقاؿ البيضاكم : )))قىاليكا ًإنَّكي

الخير كأنَّكـ تنفعكننا نفع السانح الكجكه  كأيمنيا ، أك عف الديف ، أك عف 
فتبعناكـ كىمكنا ، مستعار مف يميف اإلنساف الذم أقكل الجانبيف كأشرفيما 
كأنفعيما ، كلذلؾ سيمّْي يميننا كتيمف بالسانح ، أك عف القكة كالقير فتقسركننا 

( ّ) عمى الضبلؿ ، أك عف الحمؼ فإنَّيـ كانكا يحمفكف ليـ أنَّيـ عمى الحؽ((

الجكزم نفسو الذم عيَّف في النزىة جعؿ اليميف بمعنى الديف في قكلو كابف 
ـٍ كينتيـٍ تىٍأتيكنىنىا عىًف اٍليىًميًف( تعالى : )قىاليكا ًإنَّكي
ـٍ  (ْ) قاؿ في تفسيره : )))قىاليكا ًإنَّكي
ًف اٍليىًميًف( كفيو ثبلثة أقكاؿ :  كينتيـٍ تىٍأتيكنىنىا عى

                                                 

(
ٔ

 2ٖ/ٗ( اٌىشاف

(
ٕ

 ٔٙ/٘ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
ٖ

 2/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
ٗ

  ٖٗٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 
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ا ؛ ألنَّكـ كنتـ أعزَّ منَّا ركاه الضحاؾ أحدىا : تقيركننا بقدرتكـ عمين 
 عف ابف عباس .

 كالثاني : مف قبؿ الديف فتضمكنا عنو ، قاؿ الضحاؾ . 
كالثالث : كنتـ تكثقكف ما كنتـ تقكلكف بأيمانكـ ، فتأتكننا مف قبؿ  

فابف الجكزم (ُ) األيماف التي تحمفكنيا ، حكاه عمي بف أحمد النيسابكرم((
ليميف بمعنى الديف في النزىة لـ يعيّْنو في الزاد ، كلـ يجعمو الذم عيَّف جعؿ ا

 القكؿ األكؿ ، كىذا يعني أفَّ الذم قالو في باب الكجكه أبطمو في باب التفسير 
مكصكؼ باليمف كاليميف ، فبل يصٌح جعؿ الديف كجينا لو ؛ فالديف  

ٌنما تسمية ال ديف ككصفو ألٌنو ليس المراد تسمية اليميف ككصفو بالديف ، كا 
 باليميف ، فيك كجو مختمىؽ بطريقة الدراسة المعككسة .

جعمكا اليميف في الكجو الثاني : جعؿ المفظ بمعاني المجاز : الثالثة  
ـي الٌموي ًبالمٍَّغًك ًفيى  بمعنى القسـ أك الحمؼ ، في قكلو تعالى : )الَّ ييؤىاًخذيكي

( كبمعنى العيكد في الكجو السادس  ـٍ اًنكي ـٍ أىٍيمىافه أىٍيمى ـٍ لىكي في قكلو تعالى : )أى
ًة( كاليميف في ىذيف الكجييف مستعار ، فقد تقدـ  مىٍينىا بىاًلغىةه ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى عى
ًمؼ يميننا ؛ ألفَّ المتحالفيف كأفَّ أحدىما يصفؽ  قكؿ ابف فارس : ))كسمّْي الحى

صمو كقكاؿ الراغب : ))اليميف أ (ِ)بيمينو عمى يميف صاحبو((
كاليميف في الحمؼ مستعار مف ...كاستعير اليميف لمتيٌمف كالسعادة...الجارحة

ـٍ أىٍيمىافه  ـٍ لىكي اليد اعتبارنا بما يفعمو المعاىد كالمحالؼ كغيره ، قاؿ تعالى : )أى
ًة(}القمـ :  مىٍينىا بىاًلغىةه ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ـي الٌموي ًبالمٍَّغًك ّٗعى ًفيى {)الَّ ييؤىاًخذيكي

(}البقرة :  ـٍ اًنكي ))كاليميف : القسـ ؛ ألنَّيـ كانكا يتماسحكف  (ّ){((ِِٓأىٍيمى

                                                 

(
ٔ

 ٖٖٓ/ٙ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 42ٕ( ِما١٠ظ اٌٍغج ص 

(
ٖ

ٚدٙةةز٠ب اٌٍغةةج  ٠ٚٔٓ2ٕٙظةةش : اٌعةة١ٓ ٌٍخ١ٍةةً ص  22٘-22٘( اٌّفةةشداح ٌٍشاغةةب ص

 ٘٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٖٙٚدا  اٌعشٚط 2ٕٖ-ٖٕٖ/ٌ٘ٔٚغاْ اٌعشا  422ٖ-42ٖٗ/ٌٗؤلص٘شٞ 



981 

 

فقد جعمكا اليميف في الكجييف المذككريف بمعنى الحمؼ أك  (ُ) بأيمانيـ((
القسـ كبمعنى العيكد ، كالمراد في الحقيقة جعؿ ىذيف المعنييف بمعنى اليميف 

المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ  ، كييعدُّ ىذا مف التحريؼ ، كىك قمب
المجاز بمعنى الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز ، ىذا مف جية 
كمف جية أخرل فإفَّ اليميف لفظ مستعار مجازم كجعؿ الحمؼ أك القسـ ، 
لو إلى حقيقة ، كفي ذلؾ يقع الخمط بينيما ،  كالعيكد مف أكجيو يحكّْ

 .كالتحريؼ لداللة كؿ منيما 
في ىنا جعمكا اليميف ؿ المفظ بمعنى ما سيككف عميو : الرابعة : جع

ابي في الكجو الثالث بمعنى الجنة  ابي اٍليىًميًف مىا أىٍصحى قكلو تعالى : )كىأىٍصحى
ألٌف ىذا ما سيككف عميو أصحاب اليميف يكـ القيامة ، { ِٕاٍليىًميًف(}الكاقعة : 

ؿ تعالى ذكره لنبيو محمدنا صمى ا قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية : ))يقك 
ابي اٍليىًميًف( كىـ الذيف ييؤخذ بيـ يـك  ا أىٍصحى ابي اٍليىًميًف مى عميو كسمـ )كىأىٍصحى

كبمثؿ ىذا فسَّر قبؿ  (ِ) القيامة ذات اليميف ، الذم أيعطكا كتبيـ  بأيمانيـ((
ابي اٍلمى  ا أىٍصحى نىًة مى ٍيمى ابي اٍلمى نىًة(}الكاقعة : ذلؾ قكلو تعالى : )فىأىٍصحى ٍيمى

ابي اٍليىًميًف( (ّ){ٖ كقاؿ ابف الجكزم : ))كقد شرحنا معنى قكلو تعالى : )كىأىٍصحى
نىًة(( ٍيمى ابي اٍلمى نىًة( فييـ ثمانية  (ْ) في قكلو تعالى : فىأىٍصحى ٍيمى ابي اٍلمى )))فىأىٍصحى

 أقكاؿ :
، قالو  أحدىا : أنَّيـ الذيف عمى يميف آدـ ، أيخًرجٍت ذريتو مف صمبو 

 ابف عباس .
 كالثاني : أنَّيـ الذيف ييعطكف كتبيـ بأيمانيـ ، قالو الضحاؾ كالقرظي  

                                                 

(
ٔ

 2ٓٗ/٘( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض

(
ٕ

 4ٕٓ/2ٕ( جاِع اٌت١اْ 

(
ٖ

 42ٔ/2ٕ( ٠ٕظش : جاِع اٌت١اْ 

(
ٗ

 2ٕٖ/2( صاد اٌّغ١ش 
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كالثالث : أنَّيـ الذيف كانكا مياميف عمى أنفسيـ ، أم : مباركيف قالو  
 الحسف كالربيع

 كالرابع : أنَّيـ أخذكا مف شؽ آدـ األيمف ، قالو زيد بف أسمـ  
 كالخامس :  أنَّيـ الذيف منزلتيـ عف اليميف ، قالو ميمكف بف ميراف  
 كالسادس : أنَّيـ أىؿ الجنة ، قالو السُّدّْم  
 كالسابع : أنَّيـ أصحاب المنزلة الرفيعة ، قالو الزجاج . 

كالثامف : أنَّيـ الذيف ييؤخذ بيـ ذات اليميف إلى الجنَّة ، ذكره عمي بف 
كقد عيَّف قبمو الطبرم كغيره القكؿ الثاني ، أك الثامف  ، ( ُ)أحمد النيسابكرم((

فقد تقدـ قكؿ الطبرم : أنَّيـ ))ىـ الذيف ييؤخذ بيـ يكـ القيامة ذات اليميف ، 
الذم أيعطكا كتبيـ  بأيمانيـ(( كقاؿ الكاحدم : ))يعني  اليميف ، كىـ الذيف 

ذ بيـ ذات اليميف إلى ييعطىكف كتبيـ بأيمانيـ ، كيجكز أف يراد بيـ الذيف يي  ؤخى
فالصحيح أفَّ المراد مف اليميف اليميف بعينيا ، ككيؼ يصحُّ جعؿ  (ِ)الجنة((

 الجنة كجينا ، كىك قكؿ مف ثمانية  أقكاؿ ؟!  
جعمكا اليميف في الخامسة : عدـ تحٌرم الصكاب الدقة في التفسير :  

مىكىٍت  الكجو السابع بمعنى الصمة ، أك الزيادة في قكلو تعالى : )أىٍك مىا مى
مىكىٍت  مىا مى ( قاؿ الدامغاني ))اليميف : الًمٍمؾ ، قكلو تعالى : )كى ـٍ انيكي أىٍيمى

(}األحزاب :   انيييـٍ قاؿ بيذا  (ّ){ كمثميا في سكرة النساء ، كنحكه كثير((َٓأىٍيمى
الكجو ، كلـ يكضح كيؼ يككف تقديره ، ككذلؾ ابف الجكزم فقد قاؿ : ))أف 

(}النساء : يككف صمة ،  ـٍ انيكي مىكىٍت أىٍيمى { أم :  ّكمنو قكلو تعالى : )أىٍك مىا مى
فجعؿ التقدير مطابقنا لممقىدَّر ، كقد بيَّف الفيركزآبادم ىذه (ْ)ما ممكٍت أيمانيكـ((

                                                 

(
ٔ

 ٖٕٖ/2( صاد اٌّغ١ش 

(
ٕ

 ٕٖٕ/ٗ( اٌٛع١ط 

(
ٖ

 2ٓٗاٌٛجٖٛ ٚإٌظائش ص ( 

(
ٗ

 ٖٗٔ( ٔض٘ج األع١ٓ ص
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مىكىٍت  الزيادة بقكلو : ))لمصمة كلزيادة تككيد ، قاؿ تعالى : )أٍك مىا مى
(}المؤمنكف :  انيييـٍ (}األحزاب : { : أم ٔأىٍيمى مىكىٍت يىًمينيؾى مىا مى : ما ممكٍت )كى

َٓ))  ( ُ) { أم : ممكتى
لـ أجد في كتب المغة كال في كتب التفسير مف ذكر أك نقؿ أفَّ   

مىكىٍت  يماف قد ترد زائدة ، أك جعؿ مثبلن اليميف أك األ قكلو تعالى : )أىٍك مىا مى
( بتقدير : أك ما ممكتـ ، بؿ منيـ مف ـٍ انيكي عمؿ إضافة الممؾ إلييا ، كأنَّو  أىٍيمى

( يريد بو ـٍ انيكي مىكىٍت أىٍيمى  يريد أف يؤكّْد عدـ زيادتيا ، قاؿ ابف عطية : )))مىا مى
يعدؿ فما ممكت يمينو ، كأسند الممؾ إلى  اإلماء ، كالمعنى : إف خاؼ أالٌ 

اليميف ؛ إذ ىي صفة مدح ، كاليميف مخصكصة بالمحاسف لتمكنيا ، أال 
ا المنفقة ، كما قاؿ عميو السبلـ : حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو ترل أنَّي

، كىي المعاىدة المبايعة ، كبيا سميت األليَّة يميننا ، كىي الممقية لكتاب 
النجاة كلرايات المجد ، كقد نيى عميو السبلـ مف استعماليا في االستنجاء ، 

ـى أضاؼ ))فإف قيؿ : المالؾ ى (ِ)كأمر المرء باألكؿ بيا(( ك نفسو ال يمينو فىًم
الممؾ لميميف ؟ فالجكاب : ألنَّيا محٌؿ المحاسف ، كبيا تيتىمىٌقى رايات 

ا القدرة عمى ممؾ اإلماء ، فقد جعؿ األخفش قكلو  (ّ)المجد(( كأراد أيضن
(}النساء :  ـٍ انيكي مىكىٍت أىٍيمى مىا مى { أم : كما كانت لكـ عميو ّٔتعالى : )كى

فكأفَّ في إضافة الممؾ لميميف شرطى تكافر المقدرة المالية عمى  جكاز  (ْ)قدرة((
مف أف يقكلكا بسرّْ ىذه اإلضافة  اإلماء ، فأصحاب كتب الكجكه بدالن امتبلؾ 

، كيبينكا مف خبلؿ ذلؾ حسف التعبير القرآني ، قالكا بالزيادة ، كابف الجكزم 
مىكىٍت نفسو الذم قاؿ في النزىة بصمة اليميف في قكلو ت عالى : )أىٍك مىا مى

                                                 

(
ٔ

 4ٓٗ/٘( ةظائش رٚٞ اٌذ١١ّض 

(
ٕ

 2ٙ٘/٠ٖٕٚظش : اٌذس اٌّظْٛ ٌٍذٍتٟ  2-2/ٕ( اٌّذشس اٌٛج١ض

(
ٖ

 2ٙٔ/ٙ( اٌٍتاا يٟ عٍَٛ اٌىذاا الةٓ عادي اٌذِشمٟ 

(
ٗ

 2ٕٙ( ِعأٟ اٌمشآْ ص 
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(}النساء :  ـٍ انيكي قاؿ في تفسيره : ))فإف خفتـ أف ال تعدلكا بيف ىؤالء  (ُ){ّأىٍيمى
فالزيادة التي قاؿ  (ِ) األربع فانكحكا كاحدة ،  كاقتصركا عمى ممؾ اليميف((

 بيا في باب الكجكه لـ يقؿ بيا في باب التفسير
رم اليميف في الكجو التاسع جعؿ الحيالسادسة : تأكيؿ الصفات :  

ًميعنا  ؽَّ قىٍدًرًه كىاألٍرضي جى كا المَّوى حى ا قىدىري مى بمعنى القىسـ في قكلو تعالى : )كى
 ) تىعىالىى عىمَّا ييٍشًركيكفى انىوي كى ًة كىالسَّماكىاتي مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو سيٍبحى تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى قىٍبضى

،   بمعنى القكة كالقدرة ، يعني بقكتو كقدرتو كجعمو الدامغاني كالفيركزآبادم
ًميعنا  كىذا ما قاؿ بو كثير مف المفسريف قاؿ األخفش : ))كقاؿ : )كىاألٍرضي جى
ًة كىالسَّماكىاتي مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو( يقكؿ في قدرتو ، نحك قكلو  تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى قىٍبضى

(}ال ـٍ انيكي مىكىٍت أىٍيمى مىا مى {  أم : كما كانت لكـ عميو قدرة ، ّٔنساء : تعالى : )كى
تيوي(  كليس الممؾ لميميف دكف الشماؿ كسائر البدف ، كأمَّا قكلو تعالى : )قىٍبضى

كقاؿ الكاحدم : ))يعني :  (ّ)فنحك قكلؾ لمرجؿ : ىذا في يدؾ كفي قبضتؾ((
بف كا (ٓ)كمثؿ ما قاؿ األخفش كالكاحدم قاؿ الزمخشرم(ْ)أنَّو يطكييا بقدرتو((

كقاؿ  (َُ)كالشككاني (ٗ)كالنسفي (ٖ)كالبيضاكم (ٕ)كالقرطبي (ٔ)عطية األندلسي
كقاؿ أبك حياف األندلسي : ))األصؿ في الكبلـ حممو عمى  حقيقتو ، فإف قاـ 

                                                 

(
ٔ

 ٖٗٔ( ٠ٕظش : ٔض٘ج األع١ٓ ص 

(
ٕ

 2/ٕ( صاد اٌّغ١ش 

(
ٖ

 2ٕٟٙ اٌمشآْ ص ( ِعأ

(
ٗ

 4ٖ٘/ٖ( اٌٛع١ط 

(
٘

 2ٖٔ/ٗ( اٌىشاف 

(
ٙ

 ٔٗ٘/ٗ( اٌّذشس اٌٛج١ض 

(
2

 ٕٓٔ/٘ٔ( اٌجاِع ألدىاَ اٌمشآْ 

(
2

 2ٗ/٘( أٔٛاس اٌذٕض٠ً 

(
4

 ٙٗٓٔ( ِذاسن اٌذٕض٠ً ص 

(
ٔٓ

 4ٖ٘/ٗ( يذخ اٌمذ٠ش 
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دليؿ منفصؿ عمى تعذر حممو عمييا تعيَّف صرفو إلى المجاز ، فمفظ القبضة 
عمى امتناع ثبكت األعضاء كاليميف حقيقة في الجارحة ، كالدليؿ العقمي قائـ 

كالجكارح  تعالى ، فكجب الحمؿ عمى المجاز ، كذلؾ أنَّو يقاؿ : فبلف في 
  (ُ)قبضة فبلف : إذا كاف تحت تدبيره كتسخيره((

لكف الدليؿ النقمي قائـ عمى ثبكت أفَّ  عينيف ، كيديف ، كيميف ،  
لك أمكف بالعقؿ أف كصفات ا سبحانو ال نعرفيا إاٌل عف طريؽ النقؿ ، ك 

نعرؼ ما يتعمؽ بصفات ا لما احتاج الناس أف يرسؿ إلييـ الرسؿ كينزؿ 
عمييـ كتبو ، كقاؿ ابف عاشكر : ))كطٌي السماكات استعارة مكنية لتشكيش 

نَّما ىي ...تنسيقيا كاختبلؿ أبعاد أجراميا كاليميف كصؼ لميد كال يد ىنا ، كا 
كأقكاؿ مف تقدمكا مف  (ِ)ككف باليد اليميف((كناية عف القدرة ؛ ألفَّ العمؿ ي

المفسريف تعني نفي صفة اليميف  تعالى ، كىك نفي لما أثبتو ا في كتابو 
، كعقيدة أىؿ السنة كالجماعة ، كعقيدة أىؿ التكحيد ىك إثبات كؿ ما أثبتو 
ا لنفسو مف صفات ، كتأكيميا بمثؿ ما تقدـ تعطيؿ ليا ، قاؿ مقاتؿ : 

كبلىما في يمينو ، ...السَّماكىاتي مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو( مطكيات يكـ القيامةكى )))
يعني في قبضتو اليمنى ، قاؿ ابف عباس : يقبض عمى األرض كالسمكات 

قاؿ الطبرم : ك  (ّ) جميعنا فما يرل طرفيما مف قبضتو ، كيده األخرل يميف((
ًميعن الطبرم : ))عف ابف عباس قكلو تعالى :  تيوي يىٍكـى )كىاألٍرضي جى ا قىٍبضى

ًة( يقكؿ : قد قبض األرضيف كالسماكات جميعنا بيمينو ، ألـ تسمع أنَّو  اٍلًقيىامى
يعني األرض كالسماكات بيمينو  قاؿ )كىالسَّماكىاتي مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو(

كخردلة  ماكات السبع كاألرضكف السبع إالٌ عف ابف عباس :  ما الس...جميعنا
تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عف ربيعة الجيرسي قاؿ ...في أحدكـ ًميعنا قىٍبضى )كىاألٍرضي جى

                                                 

(
ٔ

 2٘٘/2( اٌتذش اٌّذ١ط 

(
ٕ

 ٖٓٔ/ٕٗ( اٌذذش٠ش ٚاٌذ٠ٕٛش 

(
ٖ

 2ٖٔ/ٖ( دفغ١ش ِمادً 
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ككاف ...قاؿ : كيده األخرل خمك ليس فييا شيء كىالسَّماكىاتي مىٍطًكيَّاته ًبيىًميًنًو(
نَّما األرض كالسماكات مطكيات كمٌ  يا بيمينو ، كليس في ابف عباس يقكؿ : كا 

ا بف عمر أنَّو رأل رسكؿ ا صمى عف أبي حاـز عف عبد ...شمالو شيء
كا ا عميو كسمـ ، عمى المنبر يخطب الناس ، فمرَّ بيذه اآلية :  ا قىدىري مى )كى

ًة( تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى ًميعنا قىٍبضى ؽَّ قىٍدًرًه كىاألٍرضي جى فقاؿ رسكؿ ا ، صمى ا  المَّوى حى
ميا في كفّْو ، ثـ يقكؿ بيما عميو كسمـ : يأخذ السمكات كاألرضيف السبع فيجع

كما يقكؿ الغبلـ بالكرة : أنا ا الكاحد ، أنا ا العزيز ، حتى لقد رأينا المنبر 
نَّو ليكاد أف يسقط بو ٍمماني عف عبد ا ، قاؿ : جاء ...كا  عف عبيدة السَّ

ييكدمُّ إلى النبي صمى ا عميو كسمـ ، فقاؿ : يا محمد ، إفَّ ا يمسؾ 
اكات عمى أصبع ، كالجباؿ عمى أصبع ، كالخبلئؽ عمى أصبع ، ثـ السم

يقكؿ : أنا الممؾ ، فضحؾ النبي صمى ا عميو كسمـ حتى بدت نكاجذه 
فاؿ : فضحؾ النبي صمى ا عميو كسمـ ...كقاؿ : كما قدركا ا حؽ قدره

كقاؿ آخركف : بؿ السماكات بيمينو ، كاألرضكف ...تعجبنا كتصديقنا
عف عبد ا بف عمر ، أنَّو قاؿ : سمعتي رسكؿ ا يقكؿ : يأخذ ...و بشمال

الجبار سماكاتو كأرضو بيده ، كقبض يده فجعؿ يقبضيا كيبسطيا ثـ يقكؿ : 
أنا الجبار ، أنا الممؾ ، أيف الجباركف ، أيف المتكبركف ؟ قاؿ : كيميؿ رسكؿ 

نظرتي إلى المنبر ا صمى ا عميو كسمـ عف  يمينو كعف شمالو ، حتى 
يتحرَّؾ مف أسفؿ شيء منو ، حتى إني ألقكؿ : أساقط ىك برسكؿ ا صمى 

ؽَّ كقاؿ ابف الجكزم : ))قكلو تعالى : (ُ) ا عميو كسمـ(( كا المَّوى حى ا قىدىري مى )كى
تيوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة( ًميعنا قىٍبضى مف أىؿ  سبب نزكليا أفَّ رجبلن  قىٍدًرًه كىاألٍرضي جى

لكتاب أتى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، فقاؿ : يا أبا القاسـ بمغؾ أفَّ ا
ا تعالى يحمؿ الخبلئؽ عمى إصبع ، كاألرضيف عمى إصبع ، كالشجر 

                                                 

(
ٔ

 ٖٗ-ٕٖ/ٕٗاٌت١اْ  ( جاِع 
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عمى إصبع ، كالثرل عمى إصبع ؟! فضحؾ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
خارم كمسمـ حتى بدت نكاجذه ، فأنزؿ ا تعالى ىذه اآلية ، كقد أخرج الب

كقد أخرج البخارم كمسمـ في ...في الصحيحيف نحكه عف ابف مسعكد
الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة أفَّ النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ : يقبض 
ا األرض يكـ القيامة ، كيطكم السماء بيمينو ، ثـ يقكؿ : أنا الممؾ ، أيف 

رسكؿ ا صمى ا ، كأخرجا مف حديث ابف عمر قاؿ : قاؿ  ممكؾ األرض
َـّ يأخذىفَّ بيده  عميو كسمـ : يطكم السماء عزَّ كجؿَّ السماكات يكـ القيامة ، ث

َـّ يقكؿ : أنا الممؾ ، أيف الجباركف ، أيف المتكبركف((   (ُ)اليمنى ، ث
كاف المجاز مطٌية أىؿ المغة كالتفسير  المجاز وت ويؿ الصفات :
الصفات اإلليية ، كالمجاز إذا كاف يجكز كالجسر الذم عبركا منو إلى تأكيؿ 

كيصٌح في صفات البشر ، فإنَّو ال يجكز كال يصٌح في صفات ا سبحانو ، 
نَّما أقكؿ بو استنادنا إلى  ا لعقيدة السمؼ فحسب ، كا  كأنا ال أقكؿ بيذا اتباعن
الحقيقة كالكاقع ، كىك أفَّ المجاز في شيء ال يقكـ إاٌل عمى معرفة حقيقتو ؛ 

لتعرؼ إلييا ال بالعقؿ فحسب ، بؿ بالرؤية كالمشاىدة كمعايشتيا في الكاقع كا
، مف ذلؾ مثبلن أنَّو إذا جاز حمؿ اآلية عمى المجاز في قكلو تعالى : 

ذىرى اٍلمىٍكتً ) كىاًعًؽ حى كقكلو  {ُٗ(}البقرة : يىٍجعىميكفى أىٍصاًبعىييـٍ ًفي آذىاًنًيـ مّْفى الصَّ
نّْي كيمَّ تعالى : ) اًبعىييـٍ ًفي آذىاًنًيـٍ كىاً  عىميكا أىصى ـٍ جى ـٍ ًلتىٍغًفرى لىيي { ٕ(}نكح : مىا دىعىٍكتييي

كقيؿ : إنَّو ذكر األصابع كأراد األنامؿ ، لمتعبير عف شدة كقع الصكاعؽ 
عمى سمعيـ ، كما جاء في سكرة البقرة ، كلمتعبير عف شدة إعراضيـ كما 

يدخؿ اإلنساف إصبعو في أذنو ، كقد  جاء في سكرة نكح ؛ ًلًعٍمًمنا باستحالة أف
عممنا بيذه الحقيقة ، ألنَّنا نعرؼ ما ىك اإلنساف ، كحقيقة أصابعو كآذانو 
كأفعالو ، كقد عرفناىا بالرؤية كالمشاىدة كالمعايشة ، لكنو ال يجكز حمؿ ىذه 

                                                 

(
ٔ

ٚسٜٚ اٌذذ٠ث١ٓ اٌتخاسٞ يٟ دفغ١ش عةٛسث اٌضِةش ، ِٚغةٍُ يةٟ  ٖٙ-ٕٙ/2( صاد اٌّغ١ش 

 2/2٘طفاح  إٌّايم١ٓ ٚأدىاُِٙ ٠ٕٚظش : دفغ١ش اةٓ وث١ش 



987 

 

عمى مثبلن القضية عمى المجاز المذككر ، لك كاف المراد عكد ضمير الجمع 
تو ، ككيؼ نا ال نعرؼ الجفَّ ما ىك ، كما حقيقمى اإلنساف ، ألنَّ الجفّْ ال ع

تككف آذانو كأصابعو ، كال نعرؼ تبعنا لذلؾ حقيقة أفعالو ، أيستطيع مثبلن أف 
يدخؿ أصابعو في آذانو أـ ال ؟ ألٌنو يختمؼ عف اإلنساف كلـ نشاىده كلـ 

 نعرؼ كيؼ تككف أفعالو كتصرفاتو .
حقيقة كالكاقع ، فكيؼ يصٌح أف نقكؿ فالمجاز ما كاف خبلؼ ال

بالمجاز في شيء ، كنحف ال نعرؼ حقيقة ذلؾ الشيء ككاقعو ؟! ككيؼ 
لىٍيسى كىًمٍثًمًو يصٌح لنا أف نؤكؿ صفات ا سبحانو ، كقد قاؿ عف نفسو : )

فذات ا ليس كمثميا شيء ،  { ؟!ُُ(}الشكرل : شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي البىًصير
و ليس كمثميا شيء ، إاٌل أفَّ أصحاب كتب الكجكه كقعكا في ىذا  ككذلؾ صفات

المحذكر ، فأكلكا الصفات كألحقكىا بالكجكه ، كقد مرَّت شكاىد مف ىذا 
التأكيؿ ، كتأكيميـ استكاء ا عمى العرش بمعنى االستيبلء عميو ، كتأكيميـ 

 مؤمنيف بالرضاعيف ا بمعنى حفظو كعنايتو ، كتأكيميـ حٌب ا لعباده ال
بقدرتو كتأييده ، كىذه الػتأكيبلت كنحكىا أك يمينو يد ا عنيـ ، كتأكيميـ 

 تعطيؿ لصفات ا سبحانو .
حقائؽ نذكرىا في أكجو ىذا المفظ تنطبؽ  كثمة أربعأربع حقائؽ :  

عمى أكجو كؿ لفظ مف األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه ، كتدؿُّ عمى 
 بطبلنيا :

 األكلى :  أفَّ ىذه األكجو تثير تساؤالت ال جكاب ليا ، مف ذلؾ : 
أنَّو إذا تبيف أفَّ لمعنى اليميف لفظو المكضكع لو ، كالداٌؿ عميو ؛ -ُ

اذا إذف استعمؿ القرآف الكريـ لفظ اليميف بمعاني ىذه األكجو  حقيقة كمجازنا فًممى
 بدالن مف معناه؟!
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األكجو ، لفظو المكضكع لو ، إذا تبيف أفَّ لكؿ كجو مف ىذه -ِ
اذا إذف عبَّر القرآف الكريـ عف ىذه األكجو بمقظ اليميف كلـ  كالداؿ عميو ؛ فًممى

 يعبّْر عنيا بألفاظيا ؟!
ما الفرؽ في المعنى بيف اليميف كالكجو المنسكب إليو ، مف ذلؾ -ّ 

ًعؿ اليميف في الكجو الرابع بمعنى القكة في قكلو ت عالى : )فىرىاغى مثبلن أنَّو إذا جي
ٍربنا ًباٍليىًميًف( فما الفرؽ في المعنى ىنا بيف : فراغ عمييـ ضربنا  ـٍ ضى مىٍيًي عى

 بالقكة ، كبيف : فراغ عمييـ ضربنا باليميف ؟
ـٍ -ْ فإذا قيؿ : إفَّ بينيما فرقنا في المعنى ، فما ىذا الفرؽ ، كًلمىاذا لى

 يشر إليو أصحاب كتب الكجكه ؟!  

ذا قيؿ ال فرؽ بينيما في المعنى ؛ فنقكؿ مف حيث المفظ : -ٓ كا 
، استعماؿ لفظ )القكة( أـ لفظ )اليميف(  فأييما أحؽ كأفصح كأبمغ استعماالن 

 ؟ !

فإذا قيؿ لفظ )القكة( فقد اتيمكا كبلـ ا بعدـ الفصاحة ، كجعمكا -ٔ
ـ المغكم لكبلـ البارئ عز كجؿ .  أنفسيـ بمثابة المقكّْ

ذا قيؿ لفظ )اليميف( فميس إذف ثىمَّةى أم مسكغ كاف ، لجعؿ كا  -ٕ 
)اليميف( بتقدير )القكة( مف حيث المفظ كالمعنى ، كما قمناه في ىذا الشاىد 
القرآني نقكؿ الكبلـ  نفسو في باقي الشكاىد ؛ كتبطؿ عندئذ فكرة ىذه األكجو 

 ، فيككف الكبلـ فييا عبثنا ال معنى لو 

حؽ أم باحث كاف أف يسأؿ أصحاب كتب الكجكه  أنَّو مف:  الثانية 
في قكلو ىك بمعنى )القكة(  ( إذا كاف )اليميفكمف تبعيـ مف المفسريف أنَّو 

ٍربنا ًباٍليىًميًف(  ـٍ ضى مىٍيًي  ، فراغ عمييـ ضربنا بالقكة كالتقدير : تعالى : )فىرىاغى عى
، كلـ يعبّْر عنو  فمماذا إذف عبَّر القرآف الكريـ عف معنى القكة بمفظ اليميف

ال يستطيع أصحاب كتب الكجكه كال المفسركف اإلجابة عف ىذا  بمفظ القكة ؟!
السؤاؿ ، إالَّ بأحد أمريف ، إمَّا أف يدعكا بأفَّ مف األنسب كاألبمغ كاألفصح 



989 

 

أفَّ القرآف الكريـ ألحف فعبَّر عف  ييعىبَّر عف المعنى بمفظو ، إالٌ كاألحؽ أف 
المعنى بغير لفظو ككضع المفظ في غير مكضعو ، كىذا ما ال يجرؤ كال 
يستطيع أحد أف يدعيو ؛ ألنَّو ما مف أحد يستطيع أف يثبت ىذا االدعاء ، 
مَّا أف يعترفكا كيقركا جميعنا بأفَّ ىناؾ فرقنا في المعنى بيف )القكة( ك)اليميف(  كا 

رآف الكريـ استعمؿ اليميف ؛ ألنَّو أراد معناىا ، كلـ يستعمؿ القكة ألنَّو كأفَّ الق
ما أراد معناىا ، كعندئذ يثبت بطبلف مف ادعى أفَّ )اليميف( جاء بمعنى 

ٍربنا ًباٍليىًميًف( )القكة( في قكلو تعالى : ـٍ ضى مىٍيًي  )فىرىاغى عى
مً   ؼ ، كالجنة ، الثالثة : جاز جعؿ اليميف بمعاني : القىسـ ، كالحى

كالقكة ، كالديف ، كالعيد ، إذا أريد جعؿ ىذه المعاني مف مرادفاتو ، أم : 
القريبة مف معناه ، كقيؿ بيا لغرض التفسير كاإليضاح ، جاز ذلؾ ؛ ألفَّ 
اليميف حينئذو تبقى محتفظة بمعناىا المكضكع ليا ، فتبقى حيِّة تركح فييا 

ثمة زيغ في التأكيؿ ، كىذا ىك منيج داللتيا األصمية كتغتدم ، كال يككف 
أىؿ المغة ، كالتفسير ، كال يجكز جعؿ المعاني الستة المذككرة أكجينا لميميف 
؛ ألفَّ اليميف ليست مف األلفاظ المشتركة ، ففي القكؿ بيا كنسبتيا إلييا إلغاء 
فراغيا مف محتكاىا ، فتعكد مجرد لفظ ببل معنى ، كجسد ببل  لمعناىا ، كا 

كىذا ىك منيج أصحاب كتب الكجكه كالنظائر ، ىك إماتة المفردة ركح ، 
 القرآنية ، كدفنيا في عقر دارىا ، كقبرىا كىي في مكضعيا .

كتب الكجكه كالنظائر ، مف أمّْ باب دخمتيا ، كمف أمّْ  أفَّ :  الرابعة 
طرؼ نظرتى إلييا تجدىا في كؿّْ مرة ال معنى ليا ، أليس القرآف الكريـ قد 

كؿَّ لفظ في مكضعو ، كعبَّر عف كؿّْ معنى بمفظو ؟!  فبعد أف درسنا كضع 
كىي مثؿ كجكه كؿّْ األلفاظ التي ، األلفاظ ىذه الطائفة مف كثير مف كجكه 

اشتممت عمييا كتب الكجكه ، نريد أف نسأؿ ما الغرض مف جعميـ لفظ كذا 
اه أـ يريدكف بمعنى لفظ كذا ، أىك تعريفو كتفسيره بما يرادفو كقريب مف معن

أف يجعمكه بمعنى المفظ بعينو ؟ فإذا كاف الغرض ىك األكؿ فكتب التفسير 
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ذا كانكا قد  تغني عف كتبيـ كقامت بيذه الميمة خيرنا منيـ فبل حاجة إلييا ، كا 
أرادكا الغرض الثاني ، كىك كذلؾ عندىـ ، فيذا يعني أنَّيـ جعمكا الكجكه 

قد تقدـ أفَّ كثيرنا مف ىذه الكجكه ال يمكف المنسكبة إلى المفظ ىي المرادة ، ك 
قبكليا ، كال يصٌح تقديرىا ، كمنيا ما ىي شاذة ، حتى إنَّو لـ ترد ضمف قكؿ 
مف أقكاؿ المفسريف ، كحتى التي لـ يشذَّ معناىا ، كجعؿ )اليميف( بمعنى 
 )القكة( نقكؿ في ىذا الكجو كنحكه مما جاز تقديره : أييما أبمغ لفظنا كداللة ،

: فراغ عمييـ ضربنا  ر عف المعنى المراد أف يقاؿ مثبلن كأدؽ كأصدؽ في التعبي
بالقكة ، كما جاء في كتب الكجكه ، أـ أف يقاؿ كما جاء في التنزيؿ : )فىرىاغى 

ٍربنا ًباٍليىًميًف( ـٍ ضى مىٍيًي ككذلؾ الحاؿ في أكجو كؿ لفظ قيؿ بيا ، أليس ؟!  عى
األبمغ كاألدؽ في التعبير ، كاألدؿ عمى التركيب الذم استعممو القرآف ىك 

المراد ؟! أفميس األمر كذلؾ ، كما رأيتى ؟ ! أفبل يقضي ىذا بكجكب إبقاء 
ذا كانت ىذه ىي الحقيقة التي ال ينكرىا  المفظ عمى كضعو كعمى معناه ؟! كا 

 كٌؿ مسمـ فيؿ يبقى بعد ذلؾ لكتب الكجكه مف معنى أك حاجة ؟!
ما كاف  كؿ كجو ذكره أىؿ الكجكه إالٌ في  كىذا ىك عيف ما حصؿ 

قائمنا عمى أساس المفظ المشترؾ ، كىي ال تتجاكز بضعة ألفاظ في كؿ كتب 
 الكجكه 
اسػػتنبطتيا مػػف خػػبلؿ ك  التػػي تعٌرفػػتي إلييػػاالعشػػركف ىػػذه ىػػي الطرائػػؽ  

 كىناؾ طرائؽ أخرل تقٌدـ ذكرىا كذكر أمثمتيا : ،  لفظنا ُْٗدراستي لكجكه 
 ، كالداللة كاحدة .  كجينا كجمعو كجينا آخركجعؿ المفرد -ُ
 .كجعؿ الشيء كجينا ، كأصمو كجينا آخر كالداللة كاحدة -ِ
 . كجعؿ المفظ بمعاني لفظ آخر جاكره في السياؽ نفسو-ّ
 .  كجعؿ المفظ بمعنى ما كاف عميو ، أك بمعنى ما سيككف عميو-ْ
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 نتائج البحثو  الخاتمة
تػػػأليؼ ىػػػذا الكتػػػاب أف أمػػػرَّ عمػػػى  كػػػاف فػػػي نيتػػػي حػػػيف شػػػرعتي فػػػي 

جميػػػع األلفػػػاظ التػػػي اشػػػتممت عمييػػػا كتػػػب الكجػػػكه كالنظػػػائر ، أتنػػػاكؿ كجكىيػػػا 
 : ال كجػكه كال نظػائر  المنسػكبة إلييػا بالدراسػة ، باسػتثناء مػا درسػتو فػي كتػابي

، بيد أنّْي عزفتي عف تطبيؽ ىذه النية لكثػرة األلفػاظ التػي اشػتممت عمييػا ىػذه 
لفظنػا ،  ِٗٓ كتاب الكجكه كالنظائر لمدامغاني كحػده الكتب ، فقد تضمف مثبلن 

نَّمػا كانػت  ا فػي لغػة القػرآف الكػريـ ، كا  كما أنَّو لـ تكف غايتي أف أصنؼ معجمن
رة ، كاألمػر الثػاني الػذم جعمنػي أفقػد غايتي األساسية الرٌد عمػى الكتػب المػذكك 

الرغبػػة فػػي استقصػػاء كػػٌؿ مػػا تضػػمنتو كتػػب الكجػػكه مػػف ألفػػاظ ىػػك أفَّ طرائػػؽ 
تحريػػؼ دالالتيػػا مكػػررة ، فكجػػدتي أٌف دراسػػة مػػا درسػػتو يغنػػي عػػف دراسػػة مػػا 
أىممتو ، كقد تبيَّف مف دراسة كجكه األلفاظ في ىذا الكتاب حقائؽ نبَّيتي عمييا 

 : كاف مف أىميا ما يأتيفي مكاضعيا ، 
أفَّ أصحاب كتب الكجكه غالبنا مػا يعيُّنػكف معنػى الكجػو عمػى تبٌيف -ُ

سػبيؿ القطػػع ؛ لعمميػـ أفَّ معنػػى الكجػػو إذا احتمػؿ أكثػػر مػف معنػػى ، كتعػػددٍت 
فيو األقكاؿ خرج مف باب الكجكه ، كدخؿ في باب التأكيؿ كالتفسير ؛ كىذا مػا 

كاحتمػؿ أكثػر مػف  أصػحاب كتػب الكجػكه إالٌ  ا قاؿ بوحصؿ فيكاد ال تجد كجين 
معنى ، كتعددت فيو األقكاؿ في كتب التفسير ، كىذا أكبػر دليػؿ عمػى بطػبلف 

 . أنَّو لـ ييؤخذ بيا في كتب التفسير كتب الكجكه 
ػػػرى  أفٌ -ٕ مػػػف عبلمػػػات الكجػػػكه الحقيقيػػػة أنَّػػػو لػػػـ يحصػػػؿ البتػػػة أف ذىكى

 ى المفظ المشػترؾ ، فمػـ تجػد مػثبلن نلغكم أك مفسّْر الفرؽ بيف معنى الكجو كمع
ف ٌذكىرى الفرؽ بيف معنى العيف كمعنػى العػيف الباصػرة ، أك بػيف معنػى العػيف مى 

كمعنى العيف الجارية ، أك ذكر الفرؽ بيف معنى الماء الحار كمعنى الحميـ ، 
أك بيف معنى الصديؽ ذم الرحـ كمعنى الحميـ ؛ أك ذكر الفرؽ بيف معنى ال 

أك بػيف معنػى ال كال الناىيػة ، أك ذكػر الفػرؽ بػيف معنػى لمَّػا كلمَّػا  كال النافيػة ،
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النافية الجازمة ، أك بيف معنى لمَّا كلمَّا الحينية ، أك ذكر الفرؽ بيف معنى ما 
كمػػػػا المكصػػػػكلة ، أك بػػػػيف معنػػػػى مػػػػا كمػػػػا النافيػػػػة ، أك بػػػػيف معنػػػػى مػػػػا كمػػػػا 

المفػػػػظ المشػػػػػترؾ  االسػػػػتفيامية ، أك بػػػػيف معنػػػػى مػػػػا كمػػػػا الشػػػػرطية ؛ ذلػػػػؾ أفَّ 
الحقيقػػػي لػػػيس لػػػو معنػػػى مسػػػتقؿ كخػػػاص بػػػو يميّْػػػزه مػػػف معػػػاني كجكىػػػو ؛ ألفَّ 

 جميعنػا عمػى حػدٌ  عمييػا كؿ كجو بالقدر نفسو ، كيػدؿٌ  معناه ينطبؽ عمى معنى
سكاء ، كقد تبيَّف أنَّو غالبنا ما يتطرؽ أىؿ المغة كالتفسير عمى ذكر الفرؽ بػيف 

المنسػػكبة إليػػو ، كىػػذا مػػا ىػػك حاصػػؿ فػػي  معنػػى المفػػظ كأغمػػب معػػاني الكجػػكه
أغمب األلفاظ التي اشتممت عمييا كتب الكجكه ، مما يدؿ عمى أنَّيا ليست في 
الحقيقة ألفاظنا مشتركة ، كأفَّ الكجكه المنسكبة إلييا ليست كجكىنا حقيقية ، بػؿ 

 ىي كجكه مختمقة بالطرائؽ التي تقدـ ذكرىا في ىذا الكتاب . 
أفَّ أصػػحاب ىػػذه الكتػػب اختمقػػكا الكجػػكه عػػف طريػػؽ تحريػػؼ داللػػة -ٖ

 المفظ القرآني ، ككاف ذلؾ بما يأتي : 
 .بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني مرادفاتو -ُ
 معناه المراد إلى معنى غير مراد . عف  بصرؼ المفظ -ِ 
بصرؼ المفظ العاـ عف معناه العاـ كجعمو بمعانيو الخاصة ، أك -ّ 

ني أنكاعو ، أم : بقمب المعنى في باب الدراسة المعككسة ، ذلؾ بجعؿ بمعا
 العاـ بمعنى الخاص ، كالمراد جعؿ الخاص بمعنى العاـ .

بقمب المعنى في باب المجاز ، ذلؾ بجعؿ المجاز بمعنى -ْ 
 الحقيقة ، كالمراد جعؿ الحقيقة بمعنى المجاز 

، أك بمعاني ما ظ عف معناه كجعمو بمعاني لكازمو بصرؼ المف-ٓ 
 يمـز منيا معناه .

بصرؼ المفظ عف معناه الذم يعكد إلى صيغتو ، كجعمو بمعاني -ٔ 
ر .   صيغ أيخى

 بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني صفاتو .-ٕ 
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 بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني المكصكفيف كالمكصكفات -ٖ 
 بو  

كاالستعماؿ ،  بصرؼ المفظ عف معناه الثابت في المغة كالكضع-ٗ 
كجعمو بمعاني أقكاؿ لـ تثبت عند الحذاؽ مف المحققيف مف عمماء المغة 

 كالتفسير .
بصرؼ المفظ المضاؼ عف معناه ، كجعمو بمعاني المضاؼ -َُ 

 إليو 
بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني السياؽ ، مع أفَّ لكؿ -ُُ 

 سياؽ معناه العاـ ، كلكؿ لفظ فيو معناه الخاص بو 
ر ، لعدـ تحرم -ُِ  عدـ جعؿ المفظ بمعناه ، كجعمو بمعاف ألفاظ أيخى

 الصكاب كالدقة في التفسير .
بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعنى غيره عمى سبيؿ -ُّ 
 التغميب .
بصرؼ المفظ عف معناه كجعمو بمعاني ما اشتمؿ عميو ، أك -ُْ 

 بمعاني محتكياتو .بصرؼ المحتكم عف معناه كجعمو 
 صرؼ المسبَّب عف معناه كجعمو بمعاني أسبابو ب-ُٓ 
فمك أبقكا المفظ القرآني عمى معناه ، لـ يحرفكا داللتو كيصرفكه عف  

ما كاف ضمف األكجو  كا أف يختمقكا كجينا كاحدنا إالٌ معناه لما استطاع
 الحقيقية . 
المأخذ العاـ الذم كقع فيو أصحاب كتب الكجكه ، ىك أنَّيـ -ٗ 

جعمكا مف التعابير الميفىسّْرة كجكىنا لمفظ القرآني الميفىسَّر ، كالمفظ القرآني جاز 
ا  تفسيره بألفاظ فصيحة قريبة مف معناه ، لغرض تكضيح داللتو ، كجاز أيضن

يف الذيف يصعب تفسيره بألفاظ عامية لغرض تكضيح داللتو لمعكاـ كاألمي
عمييـ فيمو بغير لغتيـ المحمية ، بؿ جاز تفسيره بألفاظ أعجمية لتكضيح 
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معناه لمف ال يعرؼ العربية ، كؿ ىذا جائز في باب التفسير ، لكنو ال يجكز 
أف نجعؿ ىذه األلفاظ المفسّْرة ميما بمغت فصاحتيا كجكىا لمفظ الميفىسَّر ، 

 ألفَّ المفظ ال يطابؽ معناه إالٌ مفظ  القرآني ؛ كمف تعمَّد ذلؾ فقد حرَّؼ داللة ال
 المفظ نفسو 
  المفظ نفسو أفَّ المفظ القرآني ال يطابؽ معناه إالٌ تبٌيف  -٘
لمعناه المكضكع لو  رآف الكريـ ما استعمؿ لفظنا إالٌ أفَّ القتبٌيف -ٙ

كمف ادعى أنَّو استعممو بمعنى لفظ آخر ، فقد كذب كافترل عمى ا سبحانو 
 كرماه بالمحف 

أفَّ العبلقة بيف المفظ كالكجو المنسكب إليو في كتب الكجكه  تبٌيف-ٚ
بمعناه الذم عيبَّر عنو  لفظ بمعناه ، كعبلقة الحميـ مثبلن ىي ليست عبلقة 
ا(}المعارج : ف بالقريب في النسب ًميمن ًميـه حى { َُي قكلو تعالى : )كىال يىٍسأىؿي حى

ـي  ؤيكًسًي أك بالحاٌر مف الماء في قكلو تعالى : )ييصىبُّ ًمف فىٍكًؽ ري
ـي(}الحج :  ًمي { أك عبلقة العيف بمعنى العيف الباصرة في قكلو تعالى : ُٗاٍلحى

ٍينىٍيًف(}البمد :  ـٍ نىٍجعىؿ لَّوي عى ى العيف الجارية في قكلو تعالى : { أك بمعنٖ)أىلى
ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المًَّو(}اإلنساف :  { أك عبلقة المٌف بمعناه الذم عبَّر ٔ)عى

مىى  عنو باإلحساف كالتفضيؿ كاإلنعاـ في قكلو تعالى : )لىقىٍد مىفَّ الٌموي عى
(}آؿ عمراف :  تَّى { كقكلو تعالى : )فىًإمَّا مىنِّا بى ُْٔاٍلميؤًمًنيفى مَّا ًفدىاء حى ٍعدي كىاً 

ٍربي أىٍكزىارىىىا(}محمد :  عى اٍلحى { أك عبّْر عنو بالمقطكع في قكلو تعالى : ْتىضى
(}فصمت :  ٍمنيكفو ٍيري مى ـٍ أىٍجره غى { أك عبلقة المٌف بمعناه الذم ىك الطعاـ ٖ)لىيي

ٍمكى  ـي اٍلمىفَّ كىالسَّ مىٍيًي ٍلنىا عى { َُٔل(}األعراؼ : المعركؼ في قكلو تعالى : )كىأىنزى
فالكجكه في كتب الكجكه ليست عبلقتيا باأللفاظ التي نسبت إلييا ، عبلقة 
ألفاظ بمعانييا ، كعبلقة الحميـ ككجييو ، كالعيف ككجيييا ، كالمٌف كأكجيو 
الثبلثة ، بؿ ىي عبلقة أخرل ال تتعمؽ بالمعنى ، عبلقة تمثؿ الطريقة التي 

لمفظ بمرادفو ، أك عبلقة الحقيقة بالمجاز ، أك اختيًمؽ بيا الكجو ، كعبلقة ا
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السبب بميسىبَّبو ، أك المسىبَّب بسببو ، أك العاـ بالخاص ، أك الصفة 
بمكصكفيا ، أك المكصكؼ بصفتو ، أك المضاؼ بالمضاؼ إليو ، أك المفظ 

 بالسياؽ .
ًعؿ بمعنى لفظ آخر مع  -ٛ ال ييعدُّ مف التحريؼ الداللي لمفظ إذا جي

ر بأنَّو معنى مرادؼ لو ال مطابؽ ، كمع اإلقرار بجكاز جعمو بمعاف اإلقرا
ر ؛ ألفَّ الغرض مف ذلؾ أف يكضَّح بو معناه ال عمى أنَّو يعنيو  مرادفة أيخى
بعينو كما ىك الحاصؿ في كتب المغة كالتفسير بصفة عامة ، أمَّا عمى أنَّو 

 تب الكجكه يعنيو بعينو فيك التحريؼ بعينو ، كىذا ىك الحاصؿ في ك
جعمو بمعنى لفظ آخر أٌما اه ، يجب إبقاء المفظ القرآني عمى معن-ٜ

 ييعدُّ تحريفنا لداللتو ، مما يؤدم إلى تحريؼ معنى النص القرآني . ف
كنقضو أىؿ التفسير ،  مف كجو جاء في كتب الكجكه ، إالٌ ما  -ٓٔ

ييسمَّى كييعدُّ  أفَّ ذلؾ بعدـ  القكؿ بو أك بعدـ تعيينو ؛ ألفَّ الكجو ال يصح 
إذا تعيَّف معناه كعمى سبيؿ القطع ، فإذا احتمؿ معنى آخر خرج مف  كجينا إالٌ 

باب الكجكه كدخؿ في باب التأكيؿ كالتفسير ، بؿ لـ أجد في كتب التفسير 
إلى مقاتؿ نسبكه إلى  جكه ، حتى إنَّيـ إذا نسبكا قكالن مف استند إلى كتب الك 

تفسيره ال إلى أشباىو ، كىا ىك ابف الجكزم الذم صنَّؼ كتابيف في الكجكه 
، لـ أجده في مكضع ما  كالنظائر ، كصنَّؼ تفسيره لكتاب ا : زاد المسير

مف األقكاؿ التي ذكرىا لمعنى المفظ في تفسيره إلى ما قالو في  أرجع قكالن 
رغـ مف أنَّو صنَّؼ تفسيره : زاد المسير ، بعد نزىتو ، أك منتخبو ، عمى ال

كتابيو : نزىة األعيف ، كمنتخب قرَّة العيكف ، بؿ كاف في األعـ األغمب 
يبطؿ الكجو الذم عيَّنو في النزىة كالمنتخب ، ذلؾ بعدـ تعيينو ، أك ينكره ، 
دة فقد كاف كثيرنا  ما يذكر لمعنى المفظ في الشاىد القرآني في باب التفسير ع

أقكاؿ ليس مف بينيا القكؿ الذم عيَّنو في باب الكجكه في الشاىد القرآني نفسو 
، فمك كاف لكتب الكجكه كالنظائر أٌية قيمة عممية تيذكىر لرجع إلييا أصحابيا ، 
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كلما أىممكىا كاستنكفكا مف اإلشارة إلييا ، فاعتبركا يا أكلي األلباب ، يا مىف 
 ، كأشدتـ بيا ، كأكثرتـ مف مدحكـ كثنائكـ ليا حققتـ ىذه الكتب ، كنشرتمكىا 

أفَّ الكجو الذم ينسبو أىؿ الكجكه إلى المفظ كثيرنا ما ال  تبٌيف-ٔٔ
مف  لتعييف ، بؿ دائمنا ما يككف قكالن يقكؿ بو أىؿ التفسير عمى سبيؿ القطع كا

عدة أقكاؿ ، ككثيرنا ما يمثؿ القكؿ الثاني أك آخرىا كأضعفيا كأبعدىا عف 
اب ، أكاف أصحاب كتب الكجكه ال يدرم كؿه منيـ باألقكاؿ التي كردت الصك 

 في كتب التفسير ؛ لذلؾ لـ يذكرىا فعيَّف الكجو الذم قاؿ بو أـ كاف يدرم ؟ 
ف كاف يدرم فالمصيبة أعظـ   فإف كاف ال يدرم فتمؾ مصيبة    كا 

ي أنَّو تعمَّد ألفَّ إغفاليا مع العمـ بيا ييعدُّ خيانة عممية في التفسير ، كيعن
 تحريؼ داللة النص القرآني  مف أجؿ اختبلؽ الكجكه .  

عمى أساس ، كأساس  ء يقكـ ، كال يبنى كال ينمك إالٌ شيال  -ٕٔ
تفسير كتاب ا إبقاء كؿ مفردة مف مفرداتو عمى معناىا ، المكضكع ليا في 
المغة ، كفي ىذه الحالة نصكف كتاب ا مف تحريؼ دالالت نصكصو 

قاصدىا ، فإذا جعمناىا بمعنى مفردة أخرل فتحنا الباب عمى مصراعيو كم
لتأكيميا كما ييكل المفسّْر ؛ فإفَّ الذيف في قمكبيـ مرض لمَّا كجدكا الباب 

 ميغمىقنا مف جية تحريؼ حركفو عمدكا إلى تحريفو مف جية تأكيمو .    
قاـ إعجاز القرآف المغكم عمى استعمالو ًلمَّفظ مف دكف األلفاظ  -ٖٔ

األخرل المرادفة لو ، حتى راح مصنفك كتب إعجاز القرآف في مجاؿ المغة 
 كلـ يقؿ كذا ؟ كىذا ال يككف إالٌ يبدؤكف كبلميـ بقكليـ : لماذا قاؿ ا كذا 

في األلفاظ التي جاز أف يقع بعضيا مكقع مكضع  لتقارب معانييا ، فجعؿ 
مف أف نبيّْف سٌر  يمغي ىذا اإلعجاز ؛ ألنَّو بدالن  لفظ بمعنى لفظ آخر

استعماؿ القرآف الكريـ ليذا المفظ مف دكف المفظ المرادؼ لو القريب مف معناه 
 ندعي أنَّو جاء بمعناه 
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أفَّ الػػػذم مكَّػػػف  ذا الكتػػػابكجػػػكه فػػػي ىػػػتبػػػيَّف مػػػف دراسػػػة كتػػػب ال-ٗٔ 
أصحاب كتب الكجكه مف اختبلؽ الكجكه لؤللفاظ التي اشػتممت عمييػا كتػبيـ ، 
يياـ أنفسيـ كمحققي ىػذه الكتػب بأنَّيػا كجػكه حقِّػا ، كػكف معػاني ىػذه الكجػكه  كا 
صحَّ أف يقع بعضيا مكقع بعض لتقارب معانييا كاتحادىا في المعنى العػاـ ، 

أنَّو عمى الرغـ مف اتحادىا في المعنى العػاـ تفتػرؽ عػف بعضػيا فػي كقد تبيَّف 
معانييا الخاصة ، كىػي المقصػكدة ، ففػي جعػؿ كػؿ لفػظ بمعػاني الكجػكه التػي 

لغاء لممعنى الخاٌص المقصكد   نسبكىا إليو تحريؼ لداللتو ، كا 
تضمنت كتب الكجكه كالنظائر مئات األلفاظ ، كبمغ عدد الكجكه -٘ٔ
، لكؿ لفظ منيا ما بيف كجييف إلى أربعة كعشريف كجينا أك أكثر  التي نسبكىا

ككثيرنا ما لـ يجعمكه قد جاء عمى بابو في كجو منيا ، كىذا يعني أنَّيـ جرَّدكا 
بمعاني ألفاظ أخرل ، ، عندما جعمكىا مئات األلفاظ القرآنية مف معانييا 

رداتو مف محتكاىا ، كليس ثمة ىدـ لمغة القرآف الكريـ أكبر مف ىدـ إفراغ مف
ظاىرة الترادؼ في لغة القرآف الكريـ ؛ ذلؾ كمف ضركب اليدـ األخرل إلغاء 
لغاء المعاني العامَّة بتحكيؿ مرادفات المفظ إلى كجكه  ذلؾ بتحكيؿ أنكاعيا ، كا 

، أك صفاتو ، أك ، كأسباب الشيء كمسبَّباتو  كمعانييا الخاصة إلى كجكه
لغاء باب المجاز ، ذلؾ المكصكفات بو ، بتحكيؿ ذلؾ  كمو إلى كجكه ، كا 

كاف في كؿ طريقة مف  بتحكيؿ األلفاظ المجازية إلى كجكه ، كالحقيقة أنَّو
الطرائؽ التي اتًبعٍت في اختبلؽ الكجكه تحريؼ لداللة المفظ القرآني مف جية 

 ل، كىدـ لقاعدة مف قكاعد لغة القرآف الكريـ مف جية أخر 
مما الحظتيو كأنا أدرس كجكه األلفاظ في كتب الكجكه أنَّو كثيرنا  -ٙٔ

ال لغكية كتفسيرية ، ، كظاىرة ما يقع أصحاب ىذه الكتب في شطحات كبيرة 
المغة يجكز السككت عمييا ، بؿ مف الكزر كاإلثـ  تجاىميا ؛ ألنَّيا تمٌس 

ف نبىو عمييا ، كتاب ا ، كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ أجد أحدنا مف محققييا مى ك 
 أك عمَّؽ كعقَّب ، بؿ راحكا يشيدكف بيذه الكتب زكرنا كبيتاننا 
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ىذه ىي كتب الكجكه ، أتراىا تستحؽ أف تيحقَّؽ كتيطبىع كتينشىر ، أـ 
ر؟! أىذه ىي الكتب التي أثنى عمييا الزركشي  أف تيحجىب أك تيمزَّؽ كتيٍسجى

لقرآف حيث كانت الكممة بقكلو : ))كقد جعؿ بعضيـ ذلؾ مف أنكاع معجزات ا
، كال يكجد ذلؾ في  الكاحدة  تتصرؼ إلى عشريف كجينا أك أكثر ، أك أقؿٌ 

؟! كأمُّ إعجاز ىذا ىك الذم بيَّنتو كتب الكجكه أـ العكس ىك  (ُ)كبلـ البشر((
الصحيح ؟! يبدك أفَّ ىذه الكتب قد استخفت بعقكؿ عدد غير قميؿ مف عمماء 

 تى محققييا مف األساتذة المحدثيف المغة كالتفسير ، كبعقكؿ ح
 اجعالمصادر والمر َثَبت 

اإلتقاف في عمكـ القرآف ، لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر - 
العممية ، بيركت ،  ر الكتب( تحقيؽ محمد سالـ ، داُُٗالسيكطي )ت : 

 ـ ََُِ لبناف

أسػػػػػػػػاس الببلغػػػػػػػػة ، لجػػػػػػػػار ا أبػػػػػػػػي القاسػػػػػػػػـ محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر -
محمػػد نبيػػؿ طريفػػي ، الطبعػػة -( قػػراءة كضػػبط كشػػرح دّٖٓ الزمخثػػرم)ت :

 ـ .ََِٗ-ىػَُّْاألكلى ، دار صادر ، بيركت 

أسػػػباب النػػػزكؿ ألبػػػي الحسػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد الكاحػػػدم النيسػػػابكرم -
ىػػ ُِْْىػ( الطبعة األكلى ، مكتبة التراث اإلسػبلمي ، القػاىرة ، ْٖٔ)ت : 
 ـ .ََِْ

األشػػػباه كالنظػػػائر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ، لمقاتػػػؿ بػػػف سػػػميماف البمخػػػي -
 ق( تحقيؽ الدكتكر عبد ا محمكد شحاتة . َُٓ)ت : 

( كضع حكاشػيو ُُٗاألشباه كالنظائر في النحك ، لمسيكطي )ت : -
غريػػػػػػد الشػػػػػػػيخ ، الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػػة ، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػػة ، بيػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػاف 

  ـ . ََِٖق=ُِْٖ

                                                 

 ّٕ( البرىاف ص  ُ)
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لقػػرآف ، ألبػػي جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ النحػػاس إعػػراب ا-
ىػ( اعتنى بو الشيخ خالد العمي ، الطبعػة األكلػى ، دار المعرفػة ، ّّٖ)ت : 

 ـ  .ََِٔىػ =ُِْٕبيركت ، لبناف ، 
أنػػػػػكار التنزيػػػػػؿ كأسػػػػػرار التأكيػػػػػؿ ، المعػػػػػركؼ بتفسػػػػػير البيضػػػػػاكم ، -

لناصػػػر الػػػديف أبػػػي الخيػػػر ، عبػػػد ا بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد الشػػػيرازم الشػػػافعي 
ىػ( إعداد كتقديـ محمد عبد الرحمف المرعشي ، الطبعة ُٗٔالبيضاكم )ت : 

 ت( . -األكلى ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف )د
ىػػػ( حقػػؽ أيصػػكلو ْٕٓألندلسػػي، )ت : لمحػػيط ألبػػي حيػػاف االبحػػر ا-

، الطبعػػة األكلػػى ، دار إحيػػاء التػػراث  العربػػي،  الػػدكتكر عبػػد الػػرزاؽ المييػػدم
  ـ.ََِِ-ىػُِّْبيركت،

البرىاف في تكجيػو متشػابو القػرآف لمحمػكد بػف حمػزة الكرمػاني )ت : -
ب العمميػػػػة ىػػػػػ( تحقيػػػػؽ عبػػػػد القػػػػادر عطػػػػا ، الطبعػػػػة األكلػػػػى ، دار الكتػػػػَٓٓ

 ـُٖٔٗىػ=َُْٔبيركت 
ىػػػػػ( بػػػػدر الػػػػديف بػػػػف ْٕٗالبرىػػػػاف فػػػػي عمػػػػـك القػػػػرآف لمزركشػػػػي )ت -

 ، الطبعة الثالثة، بيركت . : محمد أبي الفضؿ محمد، تحقيؽ

بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتػاب العزيػز ، لمجػد الػديف محمػد -
النجػار ، ىػ( تحقيػؽ األسػتاذ محمػد عمػي ُٕٖبف يعقكب الفيركزآبادم )ت : 

 ت(-المكتبة العممية ،بيركت )د
تأكيػػػػؿ مشػػػػكؿ القػػػػرآف ، ألبػػػػي محمػػػػد عبػػػػد ا بػػػػف مسػػػػمـ بػػػػف قتيبػػػػة -

ىػػػػػػػ( الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة ، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة ، بيػػػػػػركت ِٕٔالػػػػػػدّْينىكىرم )ت : 
 ـ ََِٕىػ = ُِْٖ

تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس لمسػػيد محمػػد مرتضػػى بػػف محمػػد -
بيػػػػدم ) ت : ىػػػػ( اعتنػػػػى بػػػو ككضػػػػع حكاشػػػيو الػػػػدكتكر عبػػػػد َُِٓالحينػػػي الزَّ
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المنعـ خميؿ إبراىيـ كاألستاذ كػريـ سػيد محمػد محمػكد ، الطبعػة األكلػى ، دار 
 ـ . ََِٕىػ = ُِْٕالكتب العممية ،بيركت 

التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػراف ألبػػي البقػػاء عبػػد ا بػػف الحسػػيف العكبػػرم -
 .ـََِٓىػ=ُِْٔىػ(، دار الفكر، بيركت ، ُٔٔ)ت:

تحريػػػػر المعنػػػػى السػػػػديد  كتنػػػػكير العقػػػػؿ الجديػػػػد مػػػػف تفسػػػػير الكتػػػػاب -
ىػػػ( مؤسسػػة ُّّٗالمجيػػد )تفسػػير ابػػف عاشػػكر( محمػػد الطػػاىر ابػػف عاشػػكر )

 ـ.َََِىػ=َُِْالتاريخ العربي ، الطبعة األكلى ، بيركت 
الترغيب كالترىيب ، لئلماـ الحافظ المنذرم ، حققو أبك عبد الرحمف -

 ـ .ََِْىػ=ُِْٓكؿ ، مكة المكرمة ، الرياض المكي ، الطبعة األ
التعريفػػػػات ، ألبػػػػي الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف محممػػػػد بػػػػف عمػػػػي الجرجػػػػاني -

 ت( .-ىػ( العراؽ بغداد )دُٖٔالمعركؼ بالسيد الشريؼ )ت : 
تفسػػػػير غريػػػػب القػػػػرآف ألبػػػػي محمػػػػد عبػػػػد ا بػػػػف مسػػػػمـ بػػػػف قتيبػػػػة -

عمميػػػة ، بيػػػركت ( تحقيػػػؽ السػػػيد أحمػػػد صػػػفر ، المكتبػػػة الِٕٔالػػػدينكرم)ت : 
 . ـََِٕىػ=ُِْٖ

عماد الديف أبي الفداء  ىػ(ْٕٕلقرآف العظيـ البف كثير )تتفسير ا
، عمؽ عميو كخرَّج أحاديثو ىاني الحاج ، المكتبة التكفيقية  اسماعيؿ الدمسقي

 ت( .-، مصر ، القاىرة )د

ىػ( تحقيؽ أحمد فريد ، الطبعة َُٓتفسير مقاتؿ بف سميماف )ت : -
 ـ .ََِّىػ =ُِْْدار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف األكلى ، 
تيػػػػػذيب المغػػػػػة ، ألبػػػػػي منصػػػػػكر محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد األزىػػػػػرم )ت : -

رياض زكي قاسـ ، الطبعة األكلى ، دار المعرفة ، بيركت -ىػ( تحقيؽ دَّٕ
 ـ .ََُِىػ=ُِِْ، لبناف  
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جامع البياف عػف تأكيػؿ أم القػراف، لمحمػد بػف جريػر الطبػرم )ت:  -
ػ( ، ضػػبط كتعميػػؽ محمػػكد شػػاكر، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت، ىػػَُّ

 ـ.ََِٔ =ىػُِْٔ

الجامع ألحكاـ القرآف ، ألبي عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكػر  -
ىػ( تحقيؽ الدكتكر حامد أحمد الطاىر ، الطبعة األكلػى ، ُٕٔالقرطبي )ت :

 ـ .ََُِ=قُُّْدار العمـ الجديد ، القاىرة 
الجنى الداني في حركؼ المعاني ، لمحسف بف قاسػـ المػرادم )ت:  -

ىػػػػ( تحقيػػػؽ الػػػدكتكر فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة ، كالػػػدكتكر محمػػػد نػػػديـ فاضػػػؿ ، ْٕٗ
 ـ ُِٗٗىػ =َُّْالطبعة األيكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت 

الحجة في عمؿ القراءات السبع ، ألبي عمي الحسف بػف عبػد الغفػار -
ىػػػػ( تحقيػػػؽ الشػػػيخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد ، ّٕٕ)ت :  الفارسػػػي النحػػػكم

كالشيخ عمي محمد معكض ، الطبعة األكلى ، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ، 
 ـ .ََِٕ=ىػ ُِْٖلبناف ، 

درة التأكيؿ كغرة التنزيؿ في بياف اآليات المتشابيات في كتاب ا -
، دار اآلفاؽ ىػ( الطبعة الثانية َِْالعزيز ، لمخطيب االسكافي )ت :

 ـ  .ُٕٕٗالحديثة ، بيركت 
الػػػػػدر المصػػػػػكف فػػػػػي عمػػػػػـك الكتػػػػػاب المكنػػػػػكف، ألحمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ -

تحقيػػؽ األسػػتاذ الػػدكتكر أحمػػد محمػػد  ىػػػ(ٕٔٓمعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي )ت:ال
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالخراط  ،الطبعة الثانية ،

بػػف عبػػد النػػكر  رصػػؼ المبػػاني فػػي شػػرح حػػركؼ المعػػاني ، ألحمػػد-
، الطبعػػػة  تحقيػػؽ األسػػتاذ الػػدكتكر أحمػػد محمػػد الخػػراط ىػػػ(َِٕت:المػػالقي )

 ـ.ََِِ-ىػُِِْالثالثة ، دار القمـ، دمشؽ ، 
ركح المعػػػػاني فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػيـ كالسػػػػبع المثػػػػاني ، ألبػػػػي -

ىػػػػػ( ، َُِٕالفضػػػػؿ شػػػػياب الػػػػديف السػػػػيد محمػػػػكد اآللكسػػػػي البغػػػػدادم )ت : 
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الثانية ، دار الكتػب العمميػة، ضبطو كصححو عمي عبد البارم عطية الطبعة 
 ـ .ََِٓىػ=ُِْٔبيركت 

زاد المسير في عمـ التفسير،  ألبي الفػرج جمػاؿ الػديف عبػد الػرحمف -
، أحمد شمس الديف ،  كضع حكاشيو ىػ(ٕٗٓبف عمي بف محمد الجكزم )ت:

 ـ.ََِِ-ىػُِِْالطبعة الثانية ، دار الكتب العممية، بيركت ، 
الزينة في الكممات اإلسبلمية العربية ، لمشػيخ أبػي حػاتـ بػف حمػداف -

ىػػػػػ( عارضػػػػو بأصػػػػكلو كعمَّػػػػؽ عميػػػػو حسػػػػيف بػػػػف فػػػػيض ا ِِّالػػػػرازم )ت : 
 ىػ .  َُّٓاليمذاني اليعبرم الحرازل ،  مطبعة  الرسالة  

ىػ( جماؿ الديف ُٕٔالبف مالؾ )ت شرح عمدة الحافظ كعدة البلفظ-
تحقيػػػؽ عبػػػد الػػػرحمف عػػػدناف الػػػدكرم، مطبعػػػة العػػػاني،  أبػػػي عبػػػد ا محمػػػد،

 ـ .ُٕٕٗىػ = ُّٕٗبغداد، 
شػػػػػرح القصػػػػػائد العشػػػػػر ، ألبػػػػػي زكريػػػػػا يحيػػػػػى بػػػػػف عمػػػػػي التبريػػػػػزم -

ىػػػػػ( تحقيػػػػؽ األسػػػػتاذ عبػػػػد السػػػػبلـ الحػػػػكفي ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة ، َِٓ)ت :
 ـ .ُٕٗٗىػ=ُُْٖبيركت ، لبناف 

بػػػػػػف الحسػػػػػػف  شػػػػػرح كافيػػػػػػة ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب ، لرضػػػػػي الػػػػػػديف محمػػػػػػد-
ىػػػػ( قػػػدـ لػػػو ككضػػػع حكاشػػػيو كفيارسػػػو الػػػدكتكر إميػػػؿ ٖٔٔاألسػػػتراباذم )ت : 

ىػػ ُِْٖبديع يعقكب ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العممية ، بيػركت ، لبنػاف 
 ـ .ََِٕ

شػػرح المفصػػؿ  ، لمكفػػؽ الػػديف يعػػيش بػػف عمػػي بػػف يعػػيش النحػػكم -
، الطبعػػػة  قػػػكبىػػػػ( كضػػػع ىكامشػػػو كفيارسػػػو الػػػدكتكر إميػػػؿ بػػػديع يعّْٔ)ت:

   ـ.ََُِ -ىػ ُِِْاأليكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 
فػػػػي حػػػػدكد لجػػػػكىرم )ت : الصػػػػحاح لئلمػػػػاـ إسػػػػماعيؿ بػػػػف حمػػػػاد ا-

( اعتنى بو خميؿ مأمكف شيحا ، الطبعة األكلى ، دار المعرفة ، لبناف قََْ
 ـ .ََِٕىػ ُِْٖ
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خػػػػارم صػػػحيح البخػػػػارم ، لئلمػػػػاـ عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ الب-
ىػػػػػػػػػػػػػػ( الطبعػػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػػة ، دار المعرفػػػػػػػػػػػػػة ، بيػػػػػػػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػػػػػػػاف ِٔٓ)ت : 
 ـ .ََُِىػ=ُُّْ

عمػػدة الحػػافظ كعػػدة البلفػػظ ، لجمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مالػػؾ )ت : -
ىػ( تحقيؽ أحمد بػف إبػراىيـ بػف عبػد المػكلى الميغينػيّْ ، الطبعػة األكلػى ، ُٕٔ

 ـ .ََِٗىػ =َُّْالقاىرة ، 
أشرؼ األلفاظ ، لمشيخ أحمد بف يكسؼ بف عمدة الحفاظ في تفسير -

ىػػػػ( تحقيػػػؽ حمػػػد باسػػػؿ ٕٔٓعبػػػد الػػػدائـ ، المعػػػركؼ بالسػػػميف الحمبػػػي )ت :
 ت(-عيكف السكد ، دار الكتب العممية ، بيركت )د

ىػػػػ( الطبعػػػة الثانيػػػة ، ُٕٓالعػػػيف لمخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدم )ت : -
 ـََِٓىػ = ُِْٔدار إحياء التراث العربي 

الجػػػػامع بػػػػيف فنػػػػي الركايػػػػة كالدرايػػػػة مػػػػف عمػػػػـ التفسػػػػير،  فػػػػتح القػػػػدير -
ىػػػػػ( ضػػػػبطو كصػػػػححو أحمػػػػد عبػػػػد َُِٓلمحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الشػػػػككاني )ت: 

 ت(.-السبلـ دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف )د
ىػػػػػ( ّٓٗالفػػػػركؽ المغكيػػػػة ، ألبػػػػي ىػػػػبلؿ بػػػػف سػػػػيؿ العسػػػػكرم )ت :-

كتػػػػب العمميػػػػة تحقيػػػػؽ محمػػػػد باسػػػػؿ عيػػػػكف السػػػػكد ، الطبعػػػػة األكلػػػػى ، دار ال
 ـ .ََِٗ،بيركت ، 
فصػػػػكؿ فػػػػي فقػػػػو العربيػػػػة ، لمكتػػػػكر رمضػػػػاف عبػػػػد التػػػػكاب ، الطبعػػػػة -
 ـ .ُٗٗٗ=َُِْالسابعة 
القكاعػػد المثمػػى فػػي صػػفات ا كأسػػمائو الحسػػنى ، لمشػػيخ محمػػد بػػف -

صالح العثيميف ، دار عالـ الكتب لمنشػر كالتكزيػع ، الريػاض ، الطبعػة الثالثػة 
 ـُٖٖٗ-قَُْٖ

ب، أك كتػػػػػػػػاب سػػػػػػػػيبكيو، ألبػػػػػػػػي بشػػػػػػػػر عمػػػػػػػػرك بػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػاف الكتػػػػػػػػا-
ىػػػ( ، عمػػؽ عميػػو ككضػػع حكاشػػيو كفيارسػػو ، د إميػػؿ بػػديع يعقػػكب ، َُٖ)ت:
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ىػػػػػػػػ = َُِْالطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى ، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة ، بيػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػاف ، 
 ـ .ُٗٗٗ

، لمحمػػػػد  عمػػػػي بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد  كشػػػػاؼ اصػػػػبلحات الفنػػػػكف-
،  ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العمميةق ُُٖٓالتيانكم ، المتكفى بعد سنة 

 ـ .َُِّق=ُّْْبيركت ، لبناف ، 
الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض التنزيػػػؿ كعيػػػكف األقاكيػػػؿ فػػػي كجػػػكه -

التأكيػػػػؿ ، ألبػػػػػي القاسػػػػـ جػػػػػار ا محمػػػػكد بػػػػػف عمػػػػر بػػػػػف محمػػػػد الزمخشػػػػػرم 
ىػػػ( رتبػػو كضػػبطو كصػػححو ، محمػػد عبػػد السػػبلـ شػػاىيف ، الطبعػػة ّٖٓ)ت:

 ـ .ََِّ-ىػُِْْر الكتب العممية، بيركت، الثالثة ، دا

لشػػمس الػػديف كشػػؼ السػػرائر فػػي معنػػى الكجػػكه كاألشػػباه كالنظػػائر ، -
ق( تحقيػؽ الػدكتكر ٕٖٖ)ت : المصػرم العمػاد عمػى بػف بػف محمد بف محمد 

فػػػؤاد عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ، كالػػػدكتكر محمػػػد سػػػميماف داكد ، الناشػػػر ، مؤسسػػػة 
 سكندرية .الجامعة ، االشباب 

الكشػػؼ عػػف كجػػكه القػػراءات السػػبع كعمميػػا ، ألبػػي محمػػد مكػػي بػػف -
ىػػػػ( تحقيػػػؽ الػػػدكتكر محيػػػي الػػػديف رمضػػػاف ، ّْٕأبػػػي طالػػػب القيسػػػي )ت : 

 ـ .ُٕٖٗ=ىػ َُْٕالطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف 
كشػػؼ المعػػاني فػػي متشػػابو المثػػاني ، لبػػدر الػػديف محمػػد بػػف إبػػراىيـ -

ق( تحقيػػػػؽ ّّٕماعػػػػة الكنػػػػاني الحمػػػػكم الشػػػػافعي )ت : بػػػػف سػػػػعد ا بػػػػف ج
محمػػد حسػػف محمػػد حسػػف إسػػػماعيؿ ، الطبعػػة األكلػػى، دار الكتػػب العمميػػػة ، 

 ـ .ََِٕق=ُِْٖبيركت لبناف 

الكميػػات ، ألبػػي البقػػاء أيػػكب بػػف مكسػػى الحسػػيني القىريمػػيّْ الكفػػكمّْ -
عػػػػدناف  دركيػػػػش ، كمحمػػػػد المصػػػػرم ، الطبعػػػػة -ىػػػػػ( تحقيػػػػؽ دَُْٗ)ت : 
 ـ .َُُِىػ=ُِّْالثانية 
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المبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب ، ألبػػي جعفػػر عمػػر بػػف عػػادؿ الدمشػػقي  -
ىػػػ، تحقيػػؽ الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، َٖٖالحنبمػػي المتػػكفى بعػػد سػػنة 

كالشيخ عمي محمػد معػكض، الطبعػة األيكلػى ، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ، 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ

الػديف محمػد بػف مكػـر بػف منظػكر لساف العرب ،ألبي الفضؿ جماؿ -
 ـ.ََِّ، دار صادر ، بيركت ،  ىػ( ، الطبعة الثانيةُُٕ)ت: 

( قُُِت : )مىٍعمىر بف المثنَّػى التيمػي البي عبيدة ، مجاز القرآف -
تحقيػػؽ كتعميػػؽ أحمػػد فريػػد المزيػػدم ، الطبعػػة األكلػػى ، دار الكتػػب العمميػػة ، 

 ـََِٔق=ُِْٕبيركت ، لبناف 
لمحػافظ نػكر الػديف عمػي بػف أبػي بكػر ، مجمع الزكائد كمنبػع الفكائػد -

( الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة ، دار الكتػػػػػب َٕٖبػػػػػف سػػػػػميماف الييثمػػػػػي المصػػػػػرم )ت : 
 ـ ََِٗالعممية ، بيركت لبناف ، 

المحرر الكجيز في تفسير الكتػاب العزيػز، لمقاضػي أبػي محمػد عبػد -
قيػػؽ عبػػد السػػبلـ عبػػد ىػػػ( تحْٔٓالحػػؽ بػػف غالػػب بػػف عطيػػة األندلسػػي )ت:

-ىػػػػػُِِْالشػػػػافي محمػػػػد، الطبعػػػػة األكلػػػػى ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، 
 ـ.ََُِ

المحكـ كالمحيط األعظـ ، ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده -
ىػػػ( تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػد الحميػػد ْٖٓالمرسػػي ، المعػػركؼ بػػابف سػػيده )ت : 

بيػػػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػػػاف  ىنػػػػػػػػػداكم  ، الطبعػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى ، دار الكتػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػة ،
 ـَََِىػ=ُُِْ

لعبػػػػد ا بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػكد ، مػػػػدارؾ التنزيػػػػؿ كحقػػػػائؽ التاكيػػػػؿ -
ىػ( اعتنى بو عبد المجيد طعمة حمبي ، الطبعة الثانية ، دار َُٕالنسفي )ت

 ـ.ََِٖ-قُِْٗالمعرفة ، بيركت ، لبناف 
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المزىػػػػػر فػػػػػي عمػػػػػـك المغػػػػػة كأنكاعيػػػػػا ، لعبػػػػػد الػػػػػرحمف جػػػػػبلؿ الػػػػػديف -
حققػػو محمػػد أحمػػد جػػاد المػػكلى ، كعمػػي محمػػد البجػػاكم ، كمحمػػد ،  السػػيكطي

 ت( . -أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار الجيؿ بيركت )د
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، تػأليؼ أحمػد بػف -

، بيركت ، لبنػاف ،  ةىػ( دار الكتب العمميَٕٕمي )ت : محمد بف عمي الفيك 
 ـ .ُْٗٗىػ=ُُْْ

،ألبػػي الحسػػف سػػعيد بػػف مسػػعدة المعػػركؼ بػػاألخفش  القػػرافمعػػاني -
ىػػػ( كضػػع حكاشػػيو كفيارسػػو إبػػراىيـ شػػمس الػػديف، الطبعػػة ُِٓاألكسػػط )ت:

 ـ.ََِِ-ىػُِّْاألكلى ، دار الكتب العممية، بيركت،  
ىػػػػ( َِٕ، ألبػػػي زكريػػػا زيػػػاد بػػػف عبػػػد ا الفػػػراء )ت:معػػػاني القػػػراف -

ديف، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت كضػػػع حكاشػػػيو كفيارسػػػو، إبػػػراىيـ شػػػمس الػػػ
 ـ.ََِِ-ىػُِّْ

عرابػػػو ، ألبػػػي إسػػػحاؽ الزجػػػاج إبػػػراىيـ بػػػف السػػػرم  - معػػػاني القػػػراف كا 
ىػػػػ( تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػد شػػػمبي، دار الحػػػديث، القػػػاىرة ُُّ)ت:

 ـ.ََِْ-ىػُِْْ

معػػػاني القػػػراءات ، ألبػػػي منصػػػكر محمػػػد بػػػف أحمػػػد األزىػػػرم )ت : -
أحمػػد فريػػد المزيػػدم ، قػػدَّـ لػػو ، كقرَّظػػو الػػدكتكر فتحػػي  ىػػػ( تحقيػػؽ الشػػيخَّٕ

عبد الرحمف حجػازم ، كميػة المغػة العربػة ، جامعػة القػاىرة ، الطبعػة األكلػى ، 
 ـ .ُٗٗٗىػ = َُِْدار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 

الميعرَّب مف الكبلـ األعجمي ، ألبي منصكر مكىػكب بػف أحمػد بػف -
{ تحقيؽ خالد عبد الغني محفكظ ، الطبعة الثانية َْٓمحمد الجكاليقي )ت : 

 ـََِٖق=ُِْٗ، دار الكتب العممية ، يركت ، لبناف 
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ىػػػػ( جمػػػاؿ ُٕٔمغنػػي المبيػػػب عػػف كتػػػب االعاريػػب البػػػف ىشػػاـ )ت-
الػػػديف يكسػػػؼ بػػػف احمػػػد بػػػف عبػػػد ا االنصػػػارم، تحقيػػػؽ: محيػػػي الػػػديف عبػػػد 

 الحميد، القاىرة .
بػػػػػي القاسػػػػػـ الحسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد المفػػػػػردات م غريػػػػػب القػػػػػرآف ، أل-

ىػػػػػػ( ضػػػػػبطو ىيػػػػػثـ الطعيمػػػػػي ، َِٓالمعػػػػػركؼ بالراغػػػػػب األصػػػػػفياني )ت : 
الطبعػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػى ، دار إحيػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػي ، بيػػػػػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػػػػػاف ، 

 ـ .ََِٖىػ=ُِْٖ

المفصؿ في عمـ العربية ،ألبػي القاسػـ محمػكد بػف عمػر الزمخشػرم -
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْكت ، ىػ( ، الطبعة األكلى، دار الجيؿ، بير ّٖٓ)ت: 

مقػػػػاييس المغػػػػة ، ألبػػػػي الحسػػػػيف أحمػػػػد بػػػػف فػػػػارس بػػػػف زكريػػػػا )ت : -
ىػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػؽ أنػػػػػػػػػػػػس محمػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػامي ، دار الحػػػػػػػػػػػػديث ، القػػػػػػػػػػػػاىرة ّٓٗ

 ـَََِٖىػ=ُِْٗ
مػػػبلؾ التأكيػػػؿ ، ألبػػػي جعفػػػر أحمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الزبيػػػر الثقفػػػي -

الفاسػػػي ، ىػػػػ( كضػػػع حكاشػػػيو ، عبػػػدالغني محمػػػد عمػػػي َٖٕالغرنػػػاطي )ت:
 ـ .ََِٔىػ = ُِْٕالطبعة األيكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

ص في إعراب القػرآف ، ألبػي زكريػا يحيػى بػف عمػي المعػركؼ الممخٌ -
يحيى مراد ، دار الحديث ، القاىرة -( تحقيؽ دَِٓبالخطيب التبريزم )ت : 

 ـ .ََِْىػ=ُِْٓ
ئر في القرآف الكريـ ، منتخب قرَّة العيكف النكاظر في الكجكه كالنظا-

ىػ( تحقيؽ محمد السيد الصفطاكم ، كالدكتكر فؤاد ٕٗٓالبف الجكزم )ت : 
 ت( -عبد المنعـ أحمد ، اإلسكندرية )د

المكسػػكعة الذىبيػػة فػػي إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ ، كالسػػنة النبكيػػة ، مػػف -
إعػػداد الػػدكتكر أحمػػد مصػػطفى متػػكلي ، الطبعػػة األكلػػى ، دار ابػػف الجػػكزم ، 

 ـ .ََِٓىػ = ُِْٔ، القاىرة ،  مصر
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مكسػػػكعة عمػػػـك المغػػػة العربيػػػة ، إعػػػداد األسػػػتاذ الػػػدكتكر إميػػػؿ بػػػديع -
يعقػػػػػػػػػػػكب ، الطبعػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػى ، دار الكتػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػػػػػػاف 

 ـََِٔقُِْٕ
مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك ، لمحمد عمي التيانكم -

شػراؼ كمراجعػة د جػكرج -عبػد ا الخالػدم ، كد-رفيػؽ العجػـ ، كد-، تقػديـ كا 
 ـ . ُٔٗٗزيناتي ، الطبعة األكلى ، مكتبة لبناف ناشركف  ، بيركت ، لبناف 

نزىػػة األعػػيف فػػي عمػػـ الكجػػػكه كالنظػػائر ، لئلمػػاـ جمػػاؿ أبػػي الفػػػرج -
ق( كضػػع حكاشػػيو ٕٗٓعبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الجػػكزم )ت : 

خميػػػػؿ المنصػػػػكر ، الطبعػػػػة األكلػػػػى ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة ، بيػػػػركت ، لبنػػػػاف 
 ـ .َََِق=ُُِْ

النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألثػػػػر ، لمجػػػد الػػػديف أبػػػي السػػػػعادات -
فػػػة ، ىػػػػ( الطبعػػػة الثالثػػػة ،  دار المعر َٔٔالمبػػػارؾ بػػػف محمػػػد الجػػػزرم )ت : 

 ـ .ََِٗىػ=َُّْبيركت ، لبناف 
كجػػػػػكه القػػػػػرآف ، ألبػػػػػي عبػػػػػد الػػػػػرحمف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف أحمػػػػػد الحيػػػػػرم -

ق( تحقيػػؽ جػػبلؿ السػػيكطي ، الطبعػػة األكلػػى ، لبنػػاف َّْالنيسػػابكرم )ت : 
 ـَُُِق=ُِّْ

الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ ، لمقاتؿ بف سميماف البمخي )ت : -
يػػػدم ، الطبعػػػة األكلػػػى ، دار الكتػػػب العمميػػػة ق( تحقيػػػؽ أحمػػػد فريػػػد المز َُٓ

 ـ .ََِٖق=ُِْٗبيركت ، لبناف 
الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ ، ألبي اليبلؿ الحسف بف عبد ا -

ىػ( تحقيؽ أحمد السيد ، الطبعة األكلى ، دار ّٓٗالعسكرم )ت : بعد 
 ـ .ََُِالكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
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لقرآف الكريـ ، ليركف بف مكسى القارئ )ت : الكجكه كالنظائر في ا-
ىػ( تحقيؽ األستاذ الدكتكر حاتـ صالح الضامف ، الطبعة األكلى ، َُٕ
 ـ .ََِِعمَّاف 

 الكجكه كالنظائر أللفاظ كتاب ا العزيز ، ألبي عبد ا الحسيف-
ىػ( تحقيؽ عربي عبد الحميد عمي ، الطبعة ْٖٕبف محمد الدامغاني )ت : 

 ـََِّىػ=ُِْْ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف األكلى 
الكسػػيط فػػي تفسػػير القػػراف المجيػػد ، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد  -

ىػػػػ( تحقيػػػؽ الشػػػيخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد ْٖٔالكاحػػػدم النيسػػػابكرم )ت:
كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض، الطبعػػة األكلػػى ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت،  

 ـ.ُْٗٗ=ىػُُْٓ
 طرائؽ اختالؽ الوجوه وألفاظيافيرس  

 الفروؽ المغوية بينياأىـ و 
  ّ : العبلقة بيف الكجكه المختمىقة كتحريؼ دالالتيا  التمييد

 ّ عبلمات التحريؼ الداللي لمفظ القرآني 
 ْ كقكع األلفاظ بعضيا مكقع بعض

 ُْ معنى المفظ بيف كتب التفسير ككتب الكجكه 
 ُٓ المقدمة 

 ُٔ أمثمة عمى الكجكه الحقيقية 
 َّ عبلمات الكجكه الحقيقية 

 ِّ . الطريقة األولى : جعؿ المفظ بمعاني مرادفاتو
 ّٓ كاإلباء كاإلنكار-اإلباء كاالمتناعكالفرؽ المغكم بيف : اإلباء -ُ
كاإلتمػػػػاـ -اإلتمػػػػاـ كاإلكمػػػػاؿكالفػػػػرؽ المغػػػػكم بػػػػيف : اإلتمػػػػاـ -ِ

 كاإلسباغ
ّٖ 

 ّْ أتى كجاءكالفرؽ المغكم بيف :  اإلتياف-ّ
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 ِٔ اإلخراج-ْ
 ْٔ اإلخبلد-ٓ
 ٕٔ اإلدراؾ كالرؤيةكالفرؽ المغكم بيف : اإلدراؾ -ٔ
 ِٕ  اإلرساؿ-ٕ
 ٕٔ االستئناس كاالستئذاف كالفرؽ المغكم بيف :  االستئناس-ٖ
 ٕٗ األسؼ-ٗ

 ِٖ األفكاه كاأللسنة كالفرؽ المغكم بيف :  األفكاه-َُ
 ٖٓ األكٌنة -ُُ
 ٖٔ اإللقاء -ُِ
 ّٗ البيتاف -ُّ
كالسػخرية -التسخير كالتػذليؿكالفرؽ المغكم بيف :  التسخير-ُْ

 كاالستيزاء
ٖٗ 

 َُٔ كتبل كتبع–التبلكة كالقراءة كالفرؽ المغكم بيف :  التبلكة-ُٓ
 ُُْ ثقفكا ككجدكا كالفرؽ المغكم بيف ثقفكا : -ُٔ
 ُِِ الثكاب كالجزاء كالفرؽ المغكم بيف الثكاب : -ُٕ
 ُُّ الثكاء-ُٖ
 ُِّ الجداؿ-ُٗ
ناح )بضـ الجيـ(-َِ  ُّٖ الجي
 ُّٖ الجيب -ُِ
 ُُْ الختـ-ِِ
 ُِٓ الخشكع-ِّ
 ُٔٓ الخٌمة-ِْ
 ُُٔ الخميفة كالبديؿ كالفرؽ المغكم بيف :  الخميفة-ِٓ
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كالػػدبر -كاآلًخػػركاألدبػػار: كالفػػرؽ المغػػكم بػػيف الػػدابر الػػدبر -ِٔ
 كالدبر كالخٍمؼ-كالظير

َُٕ 

 ُٖٖ  الدُّكلة -ِٕ
 َُٗ الذات-ِٖ
 ُْٗ الذكؽ-ِٗ
 ُٕٗ الرعد-َّ
 ُٗٗ الرككب-ُّ
 َِِ الريب-ِّ
 َِٗ الزكاة-ّّ
 ُِٗ الزكاؿ-ّْ
 ِِِ الزيغ -ّٓ
 ِِٗ سار-ّٔ
 ِّّ السرباؿ-ّٕ
 ِّْ الصغير-ّٖ
 ِّٔ العدؿ-ّٗ
 ِّٗ العرض-َْ
 ِْٕ العيد-ُْ
 ِِٓ العكرة-ِْ
 ِْٓ الكبت-ّْ
 ِٗٓ الكرسي -ْْ
 ُِٔ الكسكة-ْٓ
 ِِٔ الكنز-ْٔ
 ِٓٔ المساف-ْٕ
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 ِٗٔ المحراب-ْٖ
 ِِٕ المفتاح-ْٗ
 ِٕٓ النقص-َٓ

أفػاد وخػالؼ المعنػى الطريقة الثانية : جعػؿ المفػظ بمعػاني مػا 
 المراد 

ِِٖ 

 ِِٖ اتخذ-ُ
 ِٖٗ الحذر كالخكؼ كاالفرؽ المغكم بيف :  الحذر-ِ
 ِٖٗ الدرجة كالدرجات -ّ
 َّْ الذىاب كاليجرة كالفرؽ المغكم بيف :  الذىاب-ْ
 ُِّ الرفع-ٓ
 ُّٔ سبحاف-ٔ
  ُِّ السحر-ٕ

معػاني مػا بلوازمػو ، أو معػاني بالمفػظ الطريقة الثالثػة : جعػؿ 
 يمـز منيا معناه .

ِّٔ 

 ِّٔ أحاط-ُ
 ِّٗ أحصى-ِ
 ِّّ اإلىبلؿ -ّ
 ّّْ الثبات-ْ
 ّّٖ الحضكر-ٓ
 ّْْ الخكؼ-ٔ
 ّْٗ السمع-ٕ
 ّٓٓ الصبر-ٖ
 ّٗٓ ىنيئنا-ٗ
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، وىػػػي جعػػػؿ المفػػػظ  الطريقػػػة الرابعػػػة : الدراسػػػة المعكوسػػػة
 بمعاني الموصوؼ بو 

ِّٔ 

 ِّٔ  األجر-ُ
 ّْٔ األجؿ-ِ
 ّٕٔ  حسافاإل-ّ
 ِّٕ األذل-ْ
 ُّٖ األسفار-ٓ
 ّْٖ اإلفؾ-ٔ
 ّٕٖ : كالفرؽ المغكم بيف األيـٌ كالكالدة األيـٌ -ٕ
 ّْٗ األيمّْي-ٖ
 ّٔٗ أٌيامنا معدكدات-ٗ

 ّٗٗ البعؿ-َُ
 ََْ الباقي كالدائـ كالفرؽ المغكم بيف :  قيةالب-ُُ
 َْٕ كالبيكت البيت-ُِ
 ِْٔ الجفُّ -ُّ
 ِْٕ الجنكد-ُْ
 ِّْ الدائرة-ُٓ
 َْْ الدابَّة-ُٔ
 ّْْ الرزؽ كالطعاـ كالفرؽ المغكم بيف :  الرزؽ-ُٕ
 ْٔٓ شجرة-ُٖ
 ْٗٓ شراب-ُٗ
 ُْٔ الصاحب-َِ
 ْٓٔ الصكـ-ُِ
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 ْٔٔ الطير-ِِ
 ِْٕ العذاب-ِّ
 ْْٕ الفتى -ِْ
 ْٕٓ القارعة-ِٓ
 ْٖٕ القرية-ِٔ
 َْٖ الكتاب-ِٕ
 ْٖٗ المطر-ِٖ
 َْٗ الناس-ِٗ
 َٔٓ النعمة كالفضؿ-َّ

 ُْٓ المفظ بمعاني صفاتوالطريقة الخامسة : جعؿ 
 ُٓٓ الرجؿ-ُ
 ِّٓ الرجاؿ-ِ
 ِٓٓ الغبلـ-ّ

 ِٖٓ والكناية الطريقة السادسة : جعؿ المفظ بمعاني المجاز 
 ِٗٓ  اإلثخاف-ُ
 َّٓ البرؽ -ِ
 ِّٓ الثمرات-ّ
 ّٔٓ الثياب-ْ
 َْٓ   )بفتح الجيـ( الجناح-ٓ
 ُْٓ الحبؿ-ٔ
 ّْٓ الحمؿ-ٕ
 ٓٓٓ الرقبة-ٖ
 ٔٓٓ الساؽ-ٗ
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 ٗٓٓ السراج-َُ
 َٔٓ الشياطيف-ُُ
 ّٔٓ الطريؽ-ُِ
 ٕٔٓ القذؼ-ُّ

جعؿ المفظ بالمعاني التي اختمفت الختالؼ الطريقة السابعة : 
  ، أو جذره ، أو متعمقو . صيغو

ٓٔٗ 

 ُٕٓ استكل-ُ
 ٖٕٓ : كالفرؽ المغكم بيف المشاعر كالمناسؾ  شعاراإل-ِ
 ِٖٓ التراب -ّ
 ٖٗٓ الجار-ْ
 ّٗٓ الجذكة -ٓ
 ٓٗٓ الجماؿ-ٔ
 ٔٗٓ الذٌرٌية -ٕ
 َْٔ القائؿ-ٖ
 َٓٔ القسـ-ٗ

 َٕٔ المحؿ-َُ
 َٖٔ المرد-ُُ
 َُٔ ناء-ُِ
 ُُٔ اليـٌ -ُّ
 ُِٔ ىات-ُْ

 ُْٔ الطريقة الثامنة : جعؿ المفظ بمعاني ما قيؿ
 ُْٔ اإلناث-ُ
 ِِٔ اإلنساف-ِ
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 ّٖٔ كاليـٌ البحر كالفرؽ المغكم بيف :  البحر-ّ
 َٓٔ التمٌني كالقراءةكالفرؽ المغكم بيف : التمٌني -ْ
 ّٔٔ اإلنزاؿ كاإلىباط كالفرؽ المغكم بيف :  التنزيؿ-ٓ
 ْٕٔ الغيب-ٔ

 ٖٔٔ . المقدَّرة وأالظاىرة ، الطريقة التاسعة : طريقة اإلضافة 
 ٖٔٔ الباب-ُ
 ٖٗٔ الحدكد-ِ
 َٗٔ الحراـ -ّ
-كالرجػكع كالعىػكد-الرجػكع كالػردٌ كالفرؽ المغكم بيف :  الرجكع-ْ

 كالرجكع كالمصير
ْٔٗ 

 َٕٔ الزيادة-ٓ
 َٕٕ الزينة-ٔ
 َٕٗ الصبلة-ٕ
 ُٕٕ الصؼٌ -ٖ
 َِٕ العيف-ٗ

 ِٕٕ الغيُّ -َُ
 ِٖٕ الطريقة العاشرة : جعؿ المفظ بمعاني السياؽ

 َّٕ االثنيف-ُ
 ُّٕ األربع كاألربعكف-ِ
كالبعػػػػػػث -البعػػػػػػث كاإلحيػػػػػػاءكالفػػػػػػرؽ المغػػػػػػكم بػػػػػػيف :  البعػػػػػػث-ّ
 اؿكالبعث كاإلرس-كالبعث كاإللياـ-لنشكراك 

ِّٕ 

 َْٕ الجـر-ْ
 ْٕٗ الجنب-ٓ
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 ّٕٓ عند-ٔ
الطريقػػػة الحاديػػػة عشػػػرة : عػػػدـ تحػػػرِّي الصػػػواب والدقػػػة فػػػي 

 التفسير 
ٕٕٓ 

 ٕٕٓ  كالفرؽ بيف أسماء ا كصفاتو:  االسـ-ُ
 ٖٕٔ أكلى -ِ
 ٕٗٔ الجزء-ّ
 ِٕٕ جثيِّا-ْ
 ٕٕٔ الجسد كالبدف كالفرؽ المغكم بيف :  الجسد-ٓ
 ْٖٕ الحدكد-ٔ
 ٕٖٕ الحمد كالشكركالفرؽ المغكم بيف :  الحمد -ٕ
 ٕٓٗ العجب-ٖ
 َُٖ القتؿ-ٗ

 َٖٓ القرآف -َُ
 َُٖ اليأس-ُُ

 ُِٖ الطريقة الثانية عشرة : التغميب 
 ُِٖ األب-ُ

، الطريقة الثالثة عشرة : جعؿ المفظ بمعاني مػا اشػتمؿ عميػو 
 أي : جعؿ المحتوي بمعاني محتوياتو .

ُٖٕ 

 ُٕٖ اآلخرة-ُ
 ُٖٖ اإلسبلـ-ِ
 ُٖٗ الخزائف-ّ
 ِٖٓ الدار-ْ

 ّٕٖ : االعتباطية عشرة الطريقة الرابعة 
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 ّٕٖ اآلذاف -ُ
 ّٖٖ دلكهأدلى دلكه كدلى كالفرؽ المغكم بيف :  اإلدالء-ِ
 ِْٖ االبتغاء كالطمبكالفرؽ المغكم بيف : االبتغاء -ّ

 ْْٖ الطريقة الخامسة عشرة : جعؿ المسبَّب بمعاني أسبابو 
 ْْٖ أذٌلة -ُ
 َٖٓ الثقؿ كالثقاؿ -ِ
ٌنة -ّ  ْٖٓ كالجنة كالبستاف -الجٌف كالستركالفرؽ المغكم بيف  :الجى
ٌب كالفرؽ المغكم بيف :  بٌ الحي -ْ ٌب كاإلرادة-كالمكٌدةالحي  ٖٓٔ كالحي
 ٖٖٔ السٍُّكر-ٓ
 ٖٖٖ السكينة كالطمأنينة كالفرؽ المغكم بيف :  السكينة-ٔ
 ْٖٗ الضحؾ -ٕ
 َُٗ الغـٌ -ٖ
 َّٗ النجاة-ٗ

 َٖٗ الًكرد -َُ
 َُٗ : جعؿ الجمع بمعاني المفرد الطريقة السادسة عشرة

 َُٗ أكتكا العمـ -ُ
 ُٕٗ السنيف-ِ

 ُِٗ السابعة عشرة : جعؿ النكرة بمعاني األعالـ المعارؼالطريقة 
 ُِٗ االمرأة -ُ
 ِْٗ البشر-ِ

 َّٗ الطريقة الثامنة عشرة : جعؿ المفظ بمعاني عممو وأغراضو
 َّٗ السجكد-ُ

 ْٓٗعشػػرة : جعػػؿ المفػظ بمعػػاف شػػاّذة وغريبػػة ،  الطريقػة التاسػػعة
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 أو بمعاف غير معقولة وغير مقبولة . 
 ْٖٗ األرحاـ -ُ
 َٓٗ البسط-ِ
 ِٓٗ الجنة -ّ
 ّٓٗ  الحكـ -ْ
 ٔٓٗ الشفاء كالعافية كالفرؽ المغكم بيف : الشفاء -ٓ
 ٖٓٗ الفتية-ٔ
 ٗٓٗ القرآف -ٕ
 ْٔٗ النصر-ٖ
 ْٔٗ النير-ٗ

 ٓٔٗ : ت ويؿ الصفات الطريقة العشروف
 ٓٔٗ االستحياء )المنسكب إلى ا سبحانو( -ُ
 َٕٗ  )المنسكبة إلى ا سبحانو(العيف -ِ
 ْٕٗ  اليميف -ّ

 ٖٔٗ العبلقة بيف المجاز كتأكيؿ الصفات
 ٕٖٗ أربع حقائؽ

 ُٗٗ الخاتمة : نتائج البحث
 ٖٗٗ المصادر كالمراجع

 السيرة العممية

 .صكفي عمي االسـ : عبد الجبار فتحي زيداف ذنكف -
الشػػفاء ، قػػرب دكرة قاسػػـ ـ ، محمػػة ُْٕٗمحػػؿ كتػػاريخ الػػكالدة : المكصػػؿ/-

 الخياط .
 . ُِٔٗأنييتي دراستي االبتدائية ، في المدرسة القحطانية ، سنة -
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 ـ .ُٓٔٗأنييتي دراستي المتكسطة ، في متكسطة الحرية  ، سنة -

أنييػػتي دراسػػتي اإلعداديػػة ، فػػي اإلعداديػػة المركزيػػة ، القسػػـ العممػػي ، سػػنة -
 ـُٕٔٗ

/ قسػػـ المغػػػة العربيػػة /جامعػػػة بغػػداد ، حصػػػمتي خػػريج كميػػػة التربيػػة الممغػػػاة - 
 ـ .ُِٕٗعمى شيادة البكالكريكس في ىذه الكمية بدرجة جيد جدِّا ، سنة 

ػػػا فػػػي ثانكيػػػة قيػػػارة فػػػي - ـ ، ثػػػـ نيقمػػػتي بعػػػدىا إلػػػى ُّٕٗ/َُ/ٗعييّْنػػػتي مدرسن
متكسطة كرمميس ، ثـ ثانكية قره قكش ، ثـ متكسطة المثنػى ، فمتكسػطة أبػي 

كبعػػد حصػػكلي عمػػى شػػيادة الماجسػػتير، تػػـ نقمػػي إلػػى معيػػد بكػػر الصػػديؽ ، 
 ـ .ُٖٗٗإعداد المعممات سنة 

حصػػمتي عمػػى شػػيادة الماجسػػتير فػػي المغػػة العربيػػة ، بدرجػػة جيػػد جػػدِّا عػػاؿو  - 
يرسػػػػالتي المكسػػػػكمة )المشػػػػاكمة بػػػػػيف كاك الحػػػػاؿ ككاك المصػػػػاحبة فػػػػي النحػػػػػك 

اآلداب ، بمكجػػػب ـ جامعػػػة المكصػػػؿ / كميػػػة ُٖٖٗ/ُِ/َِالعربػػػي( بتػػػاريخ 
 ـ ُٖٗٗ/ُ/ٗفي  ُّٗ/ُُ/ّاألمر الجامعي المرقـ 

حصمت عمى شيادة الدكتكراه في المغة العربية ، بدرجة امتياز ، بػأطركحتي -
ـ ، ُٕٗٗ/ٖ/ِٔالمكسػػػػكمة ))مػػػػا( فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ /دراسػػػػة نحكيػػػػة( فػػػػي 

 ـ ُٕٗٗ/ٗ/ُٔبتاريخ  ِٕعِ/ُُ/ّبمكجب األمر الجامعي العدد 

اتي إلى كزارة التعمػيـ العػالي ، كباشػرتي التػدريس بكميػة المعممػيف تـ نقؿ خدم-
 ـ ، التي ىي كمية التربية األساسية حاليإُٗٗ/ّ/ُٗفي 

كيمّْفػتي بالخطابػػة مػػف لػػدف كزارة األكقػػاؼ ، ككػاف عػػدد الجكامػػع التػػي صػػعدتي -
فييػػػا عمػػػى منابرىػػػا ، خمسػػػة عشػػػر جامعنػػػا ، كأكؿ خطبػػػة خطبتيػػػا كانػػػت فػػػي 

ـ ُٕٖٗب/حي الرفاعي ، في األسابيع األكلى مف افتتاحو ، سنة جامع الطال
، كأكثر خطبي كانت في جامع يكنس النحكم المعػركؼ بجػامع شػيخ الشػط ، 

 ـَََِكآخرىا كانت في جامع العطاش/كككجمي ، ثـ تركتي المنبر سنة 
بقيت أعمؿ تدريسيِّا بكمية التربيػة األساسػية  ، جامعػة المكصػؿ ، كمحاضػرنا -
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الدراسات العميا ، كمناقشنا كمشػرفنا لرسػائؿ الماجسػتير كأطػاريح الػدكتكراه . في 
فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي الكميػػة المػػذككرة ، حتػػى أيحمػػتي عمػػى التقاعػػد بتػػاريخ 

 ـ .َُِِ/ٔ/ٓ
 ـَِاِ/ٔ/ّترقيتي إلى األستاذية بتاريخ -

 ََََََِٕٕٓٓمكبايؿ : 
 ََََََِٕٕٓٓفايبر : 

 كم  فيسبكؾ : البركؼ النح
 للمؤلف 

رقـ اإليداع  في المكتبة الكطنية ا كالتقدـ المادم عند اإلنساف -ُ
 . ـُٕٕٗلسنة  ُْٔ ببغداد

اغتنـ شبابؾ في طاعة ا ، الطبعة األكلى ، مطبعة أسعد بغداد -ِ
لسنة  ِٗٗـ ، رقـ اإليداع  في المكتبة الكطنية ببغدادُٖٓٗىػ =َُْٓ
 ـ .ُٖٓٗ
تاركيا في الكتاب كالسنة ، أك  رسالة  إلى فضؿ الصبلة كحكـ -ّ

ـ رقـ اإليداع  ُٖٓٗتارؾ الصبلة ، الطبعة األكلى  ، مطبعة أسعد ، بغداد 
 ـ .ُٖٔٗلسنة  ٔٔٓفي المكتبة الكطنية ببغداد 

كىذه الكتب الثبلثة نفدت نسخيا كلـ أيعد طبعيا ؛ ألنَّيا لـ تكف كقتئذ 
 .مسجمة عمى قرص ، أك مخزكنة في حاسبة 

إعجػػػػػػاز القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ . رقػػػػػػـ اإليػػػػػػداع فػػػػػػي دار الكتػػػػػػب كالكثػػػػػػائؽ -ْ
ـ كىػػك كتػػاب منيجػػي كنػػتي أدرّْسػػو لطػػبلب المرحمػػة ََِٗ/ لسػػنة َِٖببغػػداد

الرابعة في قسـ التربية اإلسبلمية / كمية التربية األساسية / جامعة المكصؿ / 
 أعددتيو حسب المنيج الذم قٌررٍتو عمادة الكمية المذككرة .

 َّٖمكاعظ إسبلمية . رقـ اإليداع في دار الكتػب كالكثػائؽ ببغػداد/-ٓ
 ـََِٗلسنة 
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 َْٖدركس إسبلمية . رقـ اإليداع فػي دار الكتػب كالكثػائؽ ببغػداد/-ٔ
 ـََِٗلسنة 

بػػػػػيف الماضػػػػػي كالحاضػػػػػر / قصػػػػػائد إسػػػػػبلمية . كىػػػػػي مػػػػػف نظمػػػػػي -ٕ
ـٌ ثمػػػػػػاني قصػػػػػائد ، رقػػػػػػـ اإليػػػػػػداع فػػػػػي دار الكتػػػػػػب كالكثػػػػػػا ئؽ كشػػػػػعرم ، يضػػػػػػ

كغيػرت عنكانػو إلػى : صػيحاتي بػأيمّْتي السػبيَّة فػي  ـََِٗلسنة  َٖٓببغداد/
 ثماني قصائد إسبلمية .

المشػػاكمة بػػػيف كاك الحػػاؿ ككاك المصػػػاحبة فػػػي النحػػك العربػػػي . رقػػػـ -ٖ
 ـََِٗلسنة  َٖٔاإليداع في دار الكتب كالكثائؽ ببغداد/

اع فػي دار الكتػب )ما( في القرآف الكريـ / دراسة نحكيػة . رقػـ اإليػد-ٗ
 ـََِٗلسنة  َٕٖكالكثائؽ ببغداد/

دراسػػات فػػي النحػػك القرآنػػي . . رقػػـ اإليػػداع بػػدار الكتػػب كالكثػػائؽ -َُ
 ـََِٗلسنة  ُُٖببغداد/

مػػػػػػػف مػػػػػػػزاعـ النحػػػػػػػاة . رقػػػػػػػـ اإليػػػػػػػداع فػػػػػػػي دار الكتػػػػػػػب كالكثػػػػػػػائؽ -ُُ
 ـََِٗلسنة  َٖٖببغداد/

كالمفسريف ، النصب عمى نزع الخافض كالتضميف مف بدع النحاة -ُِ
 ـ .ََُِلسنة  ُِّٕرقـ اإليداع بدار الكتب كالكثائؽ ببغداد/    

( كأخكاتيػػػا كالتضػػػميف فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ . كقػػػد دمجػػػتي ىػػػذا -ُّ )ظػػػفَّ
 الكتاب في الكتاب السابؽ .

ػا  -ُْ الكجكه الدخيمػة فػي كتػب الكجػكه كالنظػائر ، لفػظ )الػذكر( نمكذجن
القػرآف فػكؽ نحػك النحػاة رقػـ اإليػداع فػي دار ، مع بحث صغير بعنكاف : لغػة 

 ـَُُِلسنة  ُٖٕٗالكتب كالكثائؽ ببغداد/ 
كقد جعمتي المكضكع األكؿ مف ىذا الكتاب ضمف أحد مكاضيع التمييد 
فػػػي كتػػػابي : ال كجػػػكه كال نظػػػائر ، تحػػػت عنػػػكاف دراسػػػة نمكذجيػػػة ، كجعمػػػتي 

 زاعـ النحاة .  كبلمي في المكضكع الثاني ضمف التمييد في كتابي : مف م
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ال كجػػكه كال نظػػائر فػػي كتػػب الكجػػكه كالنظػػائر . رقػػـ اإليػػداع فػػػي -ُٓ
 ـ َُِْلسنة  ِّٖدار الكتب كالكثائؽ ببغداد/ 

ب حػركؼ المعػاني . رقػـ اإليػداع تػاختبلؽ األكجو كالمعػاني فػي ك-ُٔ
 ـ َُِْلسنة  ّّٖفي دار الكتب كالكثائؽ ببغداد/ 

الكجػػكه . . رقػػـ اإليػػداع فػػي دار طرائػػؽ اخػػتبلؽ الكجػػكه فػػي كتػػب -ُٕ
 ـ َُِْلسنة  ّْٖالكتب كالكثائؽ ببغداد/ 

 القرآف الكريـ األضداد في -ُٖ
تقػػديـ الجػػكاب عمػػى شػػرطو فػػي النحػػك العربػػي كشػػكاىده فػػي القػػرآف -ُٗ
 الكريـ 

 لكال أف رأل برىاف ربو(.تأكيؿ قكلو تعالى : )كىَـّ بيا-َِ

 الكريـ .يكاد( في القرآف -داللة )كاد-ُِ

 

 
رسػػـ الكممػػة ، كىػػك كضػػع بىنػػاؾ خطػػأ شػػائع جػػدِّا ، يتعمٌػػؽ مبلحظػػة : 

عمػػى الحػػرؼ قبميػػا ،  كالنصػػب عمػػى األلػػؼ ، كالصػػحيح كضػػعوتنػػكيف الفػػتح 
-كتابػػػػان ، كالصػػػػحيح : مػػػػثبلن -سػػػػميعان -فمػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػثبلن رسػػػػـ الكممػػػػات : مػػػػثبلن 

ا كضع رسـ الشػدة عمػى -سميعنا األلػؼ نحػك : كتابنا ، كمف الخطأ الشائع أيضن
ؤلفػػاتي ىػػذا الخطػػأ كػػبٌل ، كقػػد اسػػتدركتي فػػي م-أالٌ -كػػبٌل كالصػػحيح إالٌ -أالٌ -إالٌ 

 الرسـ في كثير مف المكاضع ، كفاتنني مكاضع كثيرة أخرل بالذم يتعٌمؽ 

 
 


